


ta;4"aza.t

Percaya lmam N,4ahdi, i\.4usyrik?
Haruskah Seimbang Dun a dan Akherat?

Nilenebar Kasih Sayang
Penyimpanqan Aidh a Qarni

Shalat di Belakang Ahli Bid ah
l\,4uqadimah Kaidah F qhiyyah

Sujud Sahwi
l\leraih Akhtak l\,4ulia

Liberaltsme Agama
Kitab Fadhail Amal

Tuduhan Sellngkuh
Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi

Buah Hat dan Amanat llahi
lstri dukung suami nikah agi. tapi. .

Bagaimana Semestrnya l\,4endidlk Anak

Berhari Faya Bersama Pemerintah
Kuitum Ba da Tarawih
Khutbah led Dua Kali

Ukhuwah lslamiyah Atau Hizbiyyah
l\,4atahar Sujud

Nabi Palsu
Antara Taql d dan lttiba

Amal Perbuatan Tergantung Niatnya
Sujud Sahwi (Lanjutan)

Berbakti Kepada Kedua Orangtua
Fatwa-Fatwa Famadhan

Buku "Hadits Hadits Palsu Bulan Ramadhan
Usai Berpisah Dengan Suam

Syaikh Muhammad Amin asy Syinqithi
Anak Cermrnan Onngtua

Urgensi lstiqomah

Gaj Pegawai Negeri
Pemimpin D gugat

Bila BB[,4 Naik, Sebuah Nasehat
Hadrts Terbelahnya Bulan

Tawakal Bukan Pasrah
HajrTerhadapAhiBdah

Tidak Boleh Berbuat yang lvlembahayakan
Petunjuk Nabi Tentang Khutbah Jum at

Silarurrahrm
Amalan di Bulan Syawa

Syaikh lvluhammad bin Abdu Wahab
lVasa Berkabung

Syaikh Abdurahman bin Nashir as Sa'd
Menyambut Buah Hati

Bersama Dalam Dakwah

Apakah Saya Seorang N,4usaftr

Hancurnya Sebuah Bangsa
Nabi lbrahim Bohong?

Madzhab Asy'ariyyah, Ahlus Sunnahkah?
Siapakah Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Kaidah Fiqih 07
Hukum Gadai Dalam lslam

Milikilah Sifat l\.4alu

l'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah
al-lmam Abul Hasan al-Asy ari

Ukhti... Raihlah Surgamu

Nasehat Syaikh Ali bin Hasan
Selamat Keluarga dari Siksa Neraka

Wahdatul Wujud
Silsilah Dakwah Tauhid 01

Salafiyyah Bukan Hizbiyyah
Kaidah Fiqih 0B

Aksi Mogok Makan
Jangan Bohong

Tegar di Atas Manhaj Salaf
Burdah al-Bushiri

al-lmam Abu Hanifah
Keutamaan Mendidik Anak Yatim

lngat Teman Lama

lmam Shalat Selalu Ounut Shubuh
Peleceh lslam Selalu Bermunculan

Nafi'Maula lbnu Umar Difitnah
Silsilah Dakwah Tauhid 02

Bakwah Salafiyyah dan Daulah Su'udiyyah
Kesulitan Membawa Kemudahan

Hukum Wakaf Dalam lslam
Menahan Amarah

Tafsrr ash-Shabunr
al-lmam L4alik bin Anas

Untukmu Wahai Para Suami
Bersikap Adil Terhadap Anak
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JAWA RP 55,OOO
LUAR JAWA RP 60.000

TKW = Budak?
Senjata Pengikis Kemungkaran
i\/luhammad bin Abdul Wahab, Fitnah Nejed?
Melihat Alloh Dalam Mimpi, N,4ungkinkah?
ljtihad
Kaum Muslimin ltu Tergantung Pada Syaratnya
Petunjuk Nabi Tentang Khutbah Jum'at
Bahaya Ghibah
ljtihad dan Fatwa
Tafsir Palsu
Jenis Kelamin dan Kemiripan Anak
Syail.h Mulammad Aman al-Jami
Jagalah Anak Anda dari al-Ain
Cemburu yang Syari
Bila Fitnah Datang l\4enghadang

Bolehkah Witir Dua Kali Semalam
[,4akanan Acara Bid'ah
llmu Ghaib
N.4elihat Alloh di Akhirat
Mutiara Hikmah lbadah HaJi
lslam di Persimpangan Jalan
Jual Beli ltu Suka Sama Suka
Hasil ltu Seimbang Dengan Beban yang Djtanggung
Kaidah l\4u'amalah
Jangan Sombong
llmu Ghaib, Hanya Alloh yang Tahu
Perikehidupan Nabi
Kelainan Seksual, Hukum dan Pengobatannya
Syaikh Muhammad bin lbrahim Alu Syaikh
Perlakuan Salah Terhadap Anak
Amal'Amal Shalih Salalush Shalih

Hadits "Ghadir Khum"
Ulama Penyesat Umat
Wanita di Saudi Arabia (Syubhat JIL)
Agama Syi ah
Renungan Bagi Para Pemberontak
Bagi yang L4enuntut Harus lvembawa Bukti
l\,4enjamak Sholat Karena Hujan
Waspada dari Sebuah Dosa
Kasyful Asrar
Khitan Wanita
Syaikh Hamud bin Abdullah at-Tuwaijiri
Candailah Anak Kalian
Sunnah Nabi dan Pengaruhnya Bagi Umat.

Sembelihan Orang Kafir
Sekularisasi
Pegadaian Nabi
Silsilah Dakwah Tauhid 03
Tanzhim Sirri
Antara Yakin dan Ragu-ragu
Bacaan Qunut Dalam Shalat
Mencari Ketenangan Hati
Wasrat Bohong
al-lmam adz-Dzahabi
Juga Untukmu Wahai Para lstri
Bangga Dengan Banyak Anak

Musibah Gempa Bumi, Sebuah Nasehat
Membunuh Seorang Muslim
Nikah Tanpa Wali
Ruqyah Syar'iyyah
Makar Kelompok Bathiniyyah

., Undian Berhadiah
:l lslam Menyayangi Binatang
." Bermain dan Menonton Sepak Bola

Kitab Dalail Khairat
lbnu Katsir
lstri-lstri Rasulullah, lbu Kaum Mu'minin
Saatnya Menyapih Anak

Jika Mendapati Rukuknya lmam
Fatwa Tanpa llmu
Penyakit Menular
Budaya Kirim Pahala
Hakikat Shufiyyah
Hukum Asal Segala Sesuatu
Waktu-waktu Shalat
Musik Dalam Pandangan lslam
Kesesatan Shufiyyah
Kitab-kitab Bermasalah
al-lmam asy-Syaukani
Kejinya Kawin Sesama Jenis
Biasakan Anak Berakhlak Mulia 
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(Di antara anugerah Alloh yang dicurahkan kepada umat Islam adalah tersebarnya dakwah haq,

dakwah salafiyyah, yang alhamdulillah pada dekake ierakhir ini telah merambah ke segenap lapisan
masyarakat di seluruh penjuruh dunia.

Thtkala dakwah mubaroknh ini diemban oleh para da'i yang memiliki ilmu, memiliki hikmah, sikap
yang santun dalam'berdakwah, mereka menjalankan kewajiban dakwah sesuai dengan tuntunan
Rosululloh ffi t4" dipraktekkan sesuai kemampuan, maka Alfoh mendatangkan manfaat dengan
sebab mereka dan tersebarlah dakwah salafiy;'ah di seluruh penjuru dunia, dengan akhlak, keilmuan,
dan hikmah mereka.

Namunhari-hariini,dakwahsalafiyyahmenemuisebuahbatdsandunganyangsangatbesar,bukandari
unsur eksternal namun dari diri para penerus dakwah ini sendiri, yang mana batu sandungan ini seakan-

akan menjadikandakwah ini jalan di tempatkalau tidak boleh dikatakan berjalan mundur. Munculnya
para pengemban dakwah dengan semangat tinggt, membawa manhaj salaf lalu menyampaikannya tanpa
hikmah, mereka kaku, keras, beringas, hantam sana hantam sini, memberi gelar pada lainnya dengan
gelar-gelar yang kita malu untuk mendengamya dan seambrek fenomena lainnya. Sehingga muncul
kesan pada sebagian kalangan bahwa itulah dakwah salaf yang serba kaku dan keras.

Saudarku para da'i -rohimakumulloh-
Teladanilah Rosululloh dalam semua aspek kehidupannya, dalam aqidah, manhaj, ibadah juga

akhlak dan hikmahnya. Lihatlah bagaimana Rosululloh menghadapi seorang Arab Badui tatkala
kencing di masjid, lihatlah tatkala Aisyah marah saat mendengar orang Yahudi mengucapkan
salam kepadanya: "As-Sitmu alaik (kebrnasaan atasmu)." dan dijawab Aisyah: "Semoga engkau yang
mendapatkan kebinasaan dan laknat dari Alloh." Maka Rosululloh malah berkata: "Sebuah kelembutan
apabila terdapat pada sesuatu maka akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan
mengotorinya."

Resapilah sabda'Rosululloh: 1'Mudahkan dan jangan mer4persulit, berikan kabar gembira dan
jangan membuat mereka lari." Juga sabda beliau: "sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat
manusia lari."

Lalu lihatlah para ulama dalam hikmah dan kelembutan mereka saat berdakwah, jangan jauh-jauh,
lihatlah Syaikh R;bi'bin Hadi al-Madkholi, beliau berkata: "Banyak orang lalai dari akhlak-akhtak yang
mulia ini. Dan ini akan memadlorotkan dakwah salafiyyah dan memadlorotkan para pengikut dakwah
ini karena kelalaian dari akhlak ini, dan menyuguhkan dakwah tersebut kepada manusia dengan
cara yang mereka benci, yang mereka takuti dan yang mereka ngeri terhadapnya berupa kekerasan,
kekasaran dan kebengisan serta yang semisalnya, ini semua akan menghalangi diterimanya dakwah,
karena perkara-perkara ini dibenci dalam urusan dunia apalagi dalam urusan-urusan agama."

Alangkah benamya apa yang dikatakan oleh sebagian salaf : "K€benaran itu berat, maka jangan
diperberat lagi dengan akhlak yang jelek."

Jangan kalian katakan bahwa ini adalah sikap lembek, tidak tegas dalam manhaj, mumayyi', plin-
plan, da'ipramuka da4 seambrek gelar lainnya yang sudah sering kami dengar.

Iangan katakan itu semua, karena konsekuensinya adalah tuduhan itu juga dialamatkan kepada
para ulama sernacam slaikh Robi', Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad, Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Baz,

Syaikh al-Albani dan lainnya, bahkan dikhawatirkan itu adalah tuduhan kepada Rosululloh yang
mengajarkan kepada kita untuk bersikap lembut dalam berdakwah.

Lalu lihatlahl adakah satu saja orang yang tertarik dengan dakwah salafiyyah ini karena sikap
keras dan kasar itu? ataukah malah sebaliknya? banyak orang benci!? renungkanlah wahai saudaraku,
marilahkita kembali kepada manhajRosulullohdanpara ulama Robbani dalamberddkwahyangpenuh
dengan hikmah demi merajut kepb,al r{.fr}y*il yang sudah kadung terkoyak. Wallohul musta'an
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Kembali kepada al-Qrr'an dan as-Sunnah
dengan pemahaman salafush shalih.

Pemurnian syari'at Islam dari segala

bentuk syirik, bid'ah, dan pemikiran sesat.

Membina kaum muslimin dcngan ajaran
Islam yang benar dan beramal dengannya.

Menghidupkan metode ilmiah dengan
berdasat pada al-Qu'an dan as-Sunnah
sesuai pemahaman salafush shalih.

o Mengajak kaum muslimin memulai hidup
baru dalam naungan manhaj salaf.
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Saudara-saudarakrr yang dimuliakan Alloh Ta'ala.
Selain beberapa rubrik yang mengupas mengenai dakwah salafiy-
yah, -dengan inayah Alloh- juga hadir berbagai pembahasan lainnya
yanginsya Alloft membawa b+uh dan manfaat.

Pada rubrik Tafsir, kami mengangkat sebuah masalah yang di-
buru dan dikejar oleh semua orang dar'l semua unsur dan lapisan,
yaitu "meircari kebahagiaan". Fenomena yang muncul belakangan
ini banyak orang yang salah jalan dalam mencarinya, banyak yang
mengira bahwa kebahagiaan adalah terpenuhinya semua kebutuhan
duniawinya, ada juga yang mencarinya lewat meditasi dart Htolwat
ala strufi yang penuh dengan kebid'ahan, ada yang menempuhnya
dengan cara menuruti semua yang menjadi keinginan hawa nafsu-
nya. Itukah jalan menju kebirhagiaan? Tidak, kebahagiaan tidak akan
datang kecuali dengan jalur syar'i yang telah digariskan oleh Sang
Pemilik Kebahagiaan Selati.

Pada rubrik Aqidah, kita sampaikan sebuah tulisan berseri ten-
tang iman dalampandanganAhlus Sunnah walJama'ah, yanghal ini
menjadi garis pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah, baik
yang ekshim maupum Murji'ah Fuqoha', juga dengan Khowarij,
Mu'tazilah serta kelompok ahlul bid'ah lainnya. Hal ini kami angkat
sehubungan dengan banyaknya tuduhan miring yang dialamatkan
kepada dakwah salafiyyah yang dituduh beraqidah Muni'ah. Subha-
nalloh, tni adalah sebuah kedustaan yang nyata.

Apakah hanya karena tidak ikut-ikutan mengkafirkan penguasa
muslim, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak ikut demon-
trasi dan kudeta serta lainnya lalu dituduh dengan tudhan keji ini?
lalu apakah para ul4ma Ahlus Surnah zaman ini seperti Syaikh Ibnu
Baz, al-Albani, Ibnu Utsaimin dan lainya Muqfah? karena mereka
semua juga demikian? Kalau begitu, kami khawatir bahwa kalianlah
yang Khowarij.

Sidang pembaca yang mulia, selain beberapa masalah di atas,
kami juga hadir dengan pembahasan mengenai wajibnya iman ke-
pada takdir serta jawaban bagi yang menggoyangnya, serta kewajian
menghormati ahlu baitnya Rosululloh, yang pada saat ini manusia
terbagi menjadi dua kelompok, ada yang sama sekali tidak menggu-
bris hak-hak mereka, namun ada yang keterlaluan dengan mengaku
sebagai ahlul bait namun masih doyan makan harta shodaqoh. Pada
rubrik Fiqh kita bahas masalah tata cara thoharoh dan sholat bagi
orang sakit. Serta masih banyak rubrik-rubrik bermanfaat lainnya.

Harapan kami, semoga Alloh selalu mencurahkan taufiq-Nya
kepada kita untuk tetap tegar di atas jalan kebenaran di tengah-
tengah gelombang syubhat yang menerjang silih berganti. Amin

il4,u h\r,h,D ^. a-Lr, >A-J!

4Tetlullc dalam ma,alah lnl lcbrglrn kalamullrh,
t' harapdlporhatlkan pcnlmprtannya

TTRANSLITERASI tho: g sho: !P dza: j
zho b dfro: .r, ro:J
SYa : dl xho: .E zai )
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Totong il, fUnQ0N membahas histori
tahun Hijriah. Karena banyak kaum
muslimin yang belum mengetahui
dan banyak yang meninggalkannya.
Syukron.

Abu Omar (081932929xxx)

Fe neta pa n pe ngg u na a n tah u n H iii ri a h
adalah hasil ijtihad Kholifah Umar bin
Khoththob "{*, laapun kaum mus-
limin banyak meninggalkan kalender
hijriyah adalah musibah yang mendu-
nia. Semoga Alloh mengembalikan
kejayaan Islam dan kaum muslimin.

@

Assatarnu'alaikum wafuhmatullohi
wabarokatuh. Ana mohon agar ban-
tahan terhadap syubhat hizbiyyah di
muat pada tiap edisi At [U[Q0N meng-
ingat akhir-akhir ini tuduhan batil me-
reka semakin gencar.

(085269974xxx)

Wa'alaikumussalam warohmatullohi
wabarokatuh, insya Alloh. Allohu
Musta'an.

@

Assalamu'ataikum warohmatullohi
w ab arokatuh. Ustadz, bagaimana ca-
ranya mendapatkan panduan mana-
sik haji dan umroh yang simpel dan
mudah dipahami? Dan (berapa biaya)
kirim ke Klaten. Terima kasih.

E u ng kono Yu suf (081 3931 49090)

Wa'alaikumussalam warohmatullohi
wabarokatuh, maaf kami tidak tahu
persls, bagi pembaca yang tahu si-
Iakan menghubungi yang bersangku-
tan. Atau silakan hubungi KBIH kita
di 031 71514580 sbmoga bisa mem-
ba ntu. J aaku m ulloh u Kholron.

@

fobng dipaparkan tentang syubhat
JT (Jama'ah Tabligh, red.) yang me-
nyamakan metode. dakwah mereka
yang khuruj dengan (metode dak-
wah, red.) kita, menyebarkan buletin
dakwah dan program-program (pen-
didikan) ibtidaiyah 6 tahun, mutawas-
sithoh 3 tahun, muallimin 3 tahun.

M. Taib- NTB (081803679xxx)

r r Y^ *ld6 \ .-rtJt ru-Jll )&Jl

Metode dakwah JT dengan khuruinya
secara khusus selama waktu 40 hari,
me n i ngg al kan ke I u arg a tid ak teru ru si,
tidak punya bekal ilmu yang cukup,
sefta jahil terhadap metode dakwah
yang benar, adalah menyimpang dari
tuntunan Rosututtoh M aan para sa-
habat ..#k. Karena mqnhaj dan sa-
rana dalorah itu tauqifiyyah (berhenti
kepada dalil). Adapun metode dak-
wah lewat buletin dan pendidikan di
sekolah maupun pondok pesantren,
maka itu dibolehkan; karena tidak.
mengubah isi dalcwah ajarah lslam.

.@'
Apa dalil katak itu haram? K€piting
juga haram? Tolong diulas sejelas-
jelasnya di lvlajalah At IURQ0N.

(081502871xxx)

Katak haram dimakan berdasarkan
hadits Abdurrohman bin Utsman al-
Qurosyi .$,: "seorang ahli pengo-
batan bertanya kepada Rosululloh'ffi tentang katak untuk dijadikan
sebagai obat, maka Nabi ffi mela-
rang membunuhnya." (HR. Ahmad,
dishohihkan oleh Hakim). Binatang
yang haram dibunuh maka haram
dimakan. Adapun kepiting adalah ha-
lal dan tidak ada dalil -setahu kamk
yang mengharamkannya. Binatang-
binatang yang haram dimakan sudah
pemah dimuat di Majalah A[ FUIQ0N

Th. 2 Edisi 12.

w
Arn, 

"n"mau 
langgapan Majalah AL

runmN bagaimana prosedur dan per-
bulannya berapa?

(08567906xxx)

Cara bertangganan Majatah At run0oN

bisa dilihat pada iklan edisi ini. (red)

@

A s sat a m u' a t a i ku m Waro h m atu t t oh i
wabarokatuhu, \
Kepada, redaksi majalah Al FURQON.

Semoga Alloh senantjasa melimpah-
kan keteguhan kepada kita untuk me-
nyeru kepada yang faq dan semoga
Alloh menolong para penyeru dak-
wah Salafiyah yang mubarokah ini
untuk menyingkapkan kebathilan dan

segala syubhat yang ada.

Akhir-akhir ini seiring dengan se-
makin gencarnya gerakan-gerakan
Khowarij di berbagai negeri maka
semakin marak pula buku-buku yang
mereka terbitkan yang bisa menjadi
racun bagi kaum muslimin.

Ada salah satu buku terbaru yang ana
sangat berharap Asatidz Ma'had A[
IURQON untuk meluruskan dan meng-
hadifkan cara pandang yang benar
sesuai al-Quran & as-Sunnah. Buku
tersebut adalah "SAUDI - Dl MATA
SEORANG AL QO'IDAH, Mengkri-
tisi Praktik Hukum lslam di Kerajaan
Arab Saudi". Penyusun Abu Muham-
mad Al-Maqdisi, penerbit JAZERA.

Dalam buku tersebut dikuak tentang
keburukan-keburukan pemerintah ke-
rajaan Arab Saudi, hubungan dengan
Barat, Freemanshory dan lain-lain,
kemudian sampai kepada menyudut-
kan para Ulama-ulama Arab Saudi,
dan masih banyak syubhat-syub-
hat yang sbngat heboh dalam buku
tersebut. Ana berharap kepada Alloh,
semoga bantahan dari A[trURQ0N men-
jadi penerang bagi kaum muslimin
sehingga paham mana yang haq dan
mana yang bathil dengan sesung-
guhnya dan gamblang, SemogaAlloh
memudahkan dan memberi bashiroh
kepada Asatidz AtFlJlQ0N untuk mem-
bantah syubhat ini. Jazakumullohu
khoiron.

Abu Nadzlr - Semarang
abe_alqudusy@xxx.com

Wa'alaikumussalam warohmatullohi
wabarokatuh. Buku tersebut memang
penuh dengan syubhat, semogaAlloh
memudahkan untuk membantahnya.

Rrpersr MINTA MAAI KEPADA P.ARA

PENANYA -TERUTAMAvIA SMS- nre
ADA PERTANYAAN YANG BELUM ATAU

TIDAK TERJAVAB KARENA BERBAGAI

KETERBAIASAN.

PnrrelryeeN DAN usul-A,N

HENDAKNYA SINGKAI DAN JEI.A,S,

SSPANCKAN NASEHAT DAN

KRITIKAN HENDAKNYA DISAMPAIKAN

DENGAN BATIASA YANG PENUH ADAB.

B,C,CI PrMSeC.t YANG INGIN

MENYAMPAIKAN NASEHAT UNTUK

SESAMA, DAPAT MEMANFA.{TKAN

RUBRIK RISALAIIKUM.
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JAWABAN SOAL
PEMAMA:
. Hukum pensiun pegawai nege-
ri tergantung kepada hukum pe-
kerjaan yang dahulu dia kerjakan,
kalau pekerjaan itu halal semacam
guru atau lainnya, maka pensiunan-
nya pun halal. Adapun kalau pe-
kerjaan yang dahulu dikerjakannya
itu haram, maka pensiunnya pun
haram. (Lihat masalah gaji pegawai
negeri ini 'dengan agak terperinci
pada Majalah At FURQ0N Th. 3 Edisi 5
rubrik Soal-Jawab)

Halalnya gaji pensiun dilihat dari
beberapa sisi:

1. Pada dasarnya mu'amalah adalah
halal kecuali kalau ada cara atau
sistem yang membuatnya menjadi
haram. (Lihat hal-halyang membuat
muhmalah menjadiharam pada Ma-
jalah AL FUBQON Th. s Edisi 7)

Dan setahu kami tidak ada yang
membuat gaji pensiun menjadi
haram.

2. Rosululloh ffi bersabda:

"KaLtm muslimin itu tergantung pada
syorat mereka." (HR. Bukhori: 2273

Dawud:3594)

Hadits ini menunjukkan bahwa
jika terjadi kesepakatan antara dua
orang dan keduanya saling menye-
tujui syarat yang diajukan pihak
lainnya sedangkan syarat itu tidak
bertentangan dengan al-Qur'an
dan as-Sunnah, maka berarti kesepa-
katan keduanya boleh d.ijalankan.

Untuk masalah ini, seorang pegawai
negeri saat diangkat menjadi p.ega-

wai maka telah terjadi kesepakatan
antara pegawai tersebut dengan
pihak instansi pemerintah bahwa
pekerjaannya demikian dengan gaji
demikian dan nantinya kalau sudah
sampai pada umur demikian maka

akan tidak kerja lagi namun tetap
menerima uang pensiun dengan
jumlah sekian persen darigajisam-
pai waktu sekian.

Maka kalau kedua telah sepakat
akan hal tersebut, tidak ada sesuatu
pun yang membuatnya tidak boleh
dilaksanakan.

3. Sistem pensiun initelah beredar
di seluruh negeri kaum mqslimin,
dan para ulama telah mengeta-
huinya, dan tidak kamitemukan ada
satu pun ulama yang melarangnya.
Bahkan yang ada adalah mereka
memperbolehkannya. Di antaranya
adalah saat Lajnah Da'imah dita-
nya:

Gaji Pensiunan

"Saya adalah seorang pega-
wai di instansi amar ma'ruf nahi
munkar di kota Hanakiyah Saudi
(semacam Kepolisian, red.) lalu
sampai pada masa pensiun, maka
saya pun diberi uang pensiun dari
badan keuangan kota tersebut.
Lalu para pegawai memindahkan
pengambilan uang pensiunku le-
wat sebuah bank swasta di kota
itu, lalu saya pun mengambilnya
lewat bank tersebut. Namun saya

mendengar bahwa bank itu tidak
selamat dari riba, dan hal itu baru
saya pastikan setelah saya me-
ngambil sebagian uang pensiun
dari bank tersebut, lalu setelah
itu saya pun tidak lagi mengambil
dari bank tersebut. Maka apakah
hukum uang pensiun yang telah
saya ambil dan apa yang harus
saya lakukan selanjutnya?"

Jawab Lajnah Da'imah:

"Jika kenyataannya seperti yang
disebutkan di atas, maka tidak
ada masalah dengan uang yang
telah engkau ambil, dan untuk
Selanjutnya boleh bagimu untuk
menerima uang pensiun yang
dialihkan penerimaannya le-
wat bank, dan insya Alloh tidak
membahayakan bagimu meski-
pun bank itu bermuhmalah de-
ngan riba karena engkau dalam
keadaan seperti itu tidak ikut
dalam proses riba tersebut, ada-
pun dosanya hanya ditanggung
oleh yang bermu'amalah dengan
riba itu sendiri." (Fatwa Lajnah
Da'imah 15/407, diambil dari CD

a I - M a ktabah asy-Sya m i I ah Y ol. 2)

o .oJt /o '-ot,o'*":,i iJc .r..ill^i.lr

dan |ual beli Borongan
Soal pertama:

Bagaimana hukum pensiun bagi pegawai negeriyang sudah
tidak kerja lagi? Mohon penjelasan.

(Penanya : 081 57 57\0xxx)

Soal kedua:
Apakah kita boleh membeli secara borongan, seperti kentang

yang sudah nyata tudnya? Sebagian orang berkata tidak boleh,
mana pendapat yang rojih? Terima kasih atas jawabannya.

( P e n a ny a : 0 81 93 3 Td4xxx)
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JAWABAN SOAL
Krour:

Pertanyaan ini mengandung
dua sisi masalah, hukum jual belise-
cara borongan dan hukum jual beli
kentang yang sudah nyata tuanya
secara borongan:

Pertama. Hukum jual beli secara

borongan.

Para ulama sepakat atas bolehnya
jual beli secara borongan atau tak-
siran. Berdasarkan hadits:

& ,Jrs ;;-jt ,r
rSty olf')r ;r' /'At ,f -#
'^t;"oi M ft, J-,16W

:,93,1u;x;;
Dari Abduttoh bin tJmar ,*fi!, ber_

kata: "Dahulu kami (paro sahabat)
membeli makanon secara taksiran,
maka Rosulultoh M melarang kami
menjual lagi sampai komi memin-
dahkannya dari tem pat be li nya." (HR.

Muslim:1526)

Makna dari: 6r;e adalah jual beli
makanan tanpa hitakar, ditimbang,
dan tanpa ukuran tertentu, akan
tetapi menggunakan sistem tak-
siran. Dan inilah makna jual beli bo-
rongan.

Sisi pengambilan hukum dari hadits
ini adalah bahwa jual beli sistem
borongan itu merupakan salah

satu sisteln jual beli yang dilaku-
kan oleh para sahabal ,{$.' pada
zaman Rosululloh ffi O"n beliau ti-
dak melarangnya, hanya saja beliau
melarang untuk menjualnya kem-
bali sampai memindahkannya dari
tempat semula. Dan ini merupakan
taqrir (persetujuan) beliau atas bo-
lehnya jual beli sistem tersebut. Se-

andainya terlarang pasti Rosululloh

ffi akan melarangnya dan tidak ha-
nya menyatakan hal di atas.

\ tYA *1s! \ o*"rUJt iJl A )-r-Jl

Al-Hafizh lbnu Hajar fiH berka-
ta: "Fladits ini menunjukkan bahwa
jual beli makanan dengan sistem
taksiran, hukumnya boleh." (Fathul

Bari:4351)

lmam lbnu Qudamah 'ffVu ber-
kata: "Kami tidak mengetahui adanya
perselisihan dalam masa[ah ini." (Lihat

pula Mausu'ah ot-Manahi Syaliyyah
oleh Syaikh Salim al-Hilali2/233)

Kedua. Jual beli kentang yang su- .

dah nyata tuanya secara borongan.

Untuk masalah ini, ada dua kemung-
kinan, ylaitu:

1. Jika jual bgli itu dilakukan saat

kentang (atau tanaman yang se-
jenisnya, misalnya kacang tanah,
singkong, dan lainnya) sudah di-
panen dan sudah berada di atas

tanah, maka hukumnya sebagai-
mana di atas.

2. Jika masih berada dalam tanah,
maka ada perselisihan di ka-

langan para ulama.

lmam Abu Hanifah, Syaf i, dan
salah satu riwayat dari lmam
Ahmad tidak memperbolehkan
jual beli tersebut.

Namun lmam Malik dan salah

satu riwayat dari lmam Ahmad
berpendapat Qahwa hal itu bo-
leh. Pendapatl inilah yang di-
kuatkan oleh Syaikhul lslam lbnu
Taimiyyah dan murid beliau lbnul
QoYYim.

Letak permasalahannya adalah:
Apakah jual beli kentang dan semi-
salnya yang masih berada dalam ta-
nah termasuk dalam jual beli yang

dilarang oleh Rosululloh ffi dalam
hadits berikut:

Dari Abu Huroiroh .*, berkata:
"Rosutulloh M metarang jual beti
ghoror." (HR. Muslim: 1513)

Ghoror adalah jual beli yang ter-
dapat unsur yang tidak jelas. (Lihat

al - M a n a h i Sya r iyyah 2 / 205)

Pendapat yang rojih (kuat) insya

Alloh adalah yang membolehkan,
berdasarkan beberapa sebab, di an-

taranya:

Jual beli tersebut tidak termasuk
dalam jual beli ghoror, karena

orang yang sudah berpenga-
laman akan mampu untuk me-
ngetahui isi dan kadar tanaman
tersebut meskipun belum di-
cabut. Misalkan dengan melihat
batang dan daunnya maka bisa

diprediksikan apakah biji-bijian
tersebut bagus ataukah tidak,
juga dengan mencabut satu atau

dua tanaman akan bisa dipredik-
sikan berapa jumlah yang akan

dihasilkan dalam kebun atau
ladang tersebut.

Jual beli tersebut sangat dibu-
tuhkan manusia, terutama yang

mempunyai lahan luas, yang

mana akan sangat menyulitkan
sekali kalau diharuskan me-
manennya sendiri. Sehingga ka-

lau diharamkan maka itu akan

sangat memberatkan, padahal

Alloh Ta'ala telah mencabut se-

suatu yang berat dari syariat
ini. (Lihat kembali kaidah al-Ma-
syaqqohTajlibTaisir di Majalah AL

FURQON Th. 5 Edisi 8 rubrik Kaidah

Fiqih)

Alloh berfirman:

*lf ul, 7>'4\'=1 "' C-J tet/

.... Dan tidaklath Alloh meniadikan

dolam agamo lslam kesulitan bagi
kalian.... (QS. af Hajj l22l:78)

(Lihtat M aj m u' F atawo Syai kh u I lsla m

lbnu Taimiyyah 29/33,227,487, dan
Zadul Ma'ad oleh lmam lbnul Qoy-
yim 5/920) (Pengasuh: Ahmad Sabiq
bin Abdul Lathif Abu Yusuf)
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Makna Fi Sabilillah
dan mati S;rahidWotN? G-4i-o 67i.-?

1. Dalam QS. at-Taubah(t) disebutkan tentang inereka yang berhak'
menerima zakat, salah satu diantaranya adalah fi sabitiltoh,apakah yang
dimaksud di sini adalah beras yang diterima lalu dijual lagi dan uang
hasil penjualannya digunakan untuk biaya operasional dan renovasi
(pembangunan) masjid, musholla, madrasah, pondok pesantren, balai
pengobatan, dll., atau bagaimana?

2. Didalam pelaksanaan ibadah hajiada orang-orang tua dan para wanita
yang meninggal dunia di saat melaksanakan haji, apakah mereka juga
termasuk mati syahid, mengingat ada sabda Nabi ffi t'ang menjelaskan
bahwa jihadnya orang tua dan para wanita dalam lslam adalah haji?

Penanya: Abddltoh (bukan nama sebenarnyo)

,:a!'lilil1rli.,.l'l,rrl!,'l
',::l::,lit:r::.,,,::.,:,:1.:,,,,:.::l

]AWABAN
Sonr PEnreue

Makna fi sabilillah secara

umum adalah segala kepenting-
an menuju jalan Alloh Ta'ala.

Makna ini mencakup segala ja-
lan kebaikan menuju keridhaan
Alloh seperti membanggn mas-
jid, madrasah, pondok pesantren,
mencetak buku-buku yang ber-
manfaat, membangun jalan, ba-
lai pengobatan, dan sebagainya;
karena semuanya termasuk arnal
kebajikan menuju ridha Alloh
Ta'ala. Sedangkan makna fi sabi-
lillah secara khusus adalah untuk
kepentingan para mujahidin yang
berjihad di jalan Alloh melawan
musuh-Nya.

Sedangkan yang dimaksud fi
sabilillah dalam surat at-Taubah
yang menjelaskan tentang para
penerima zakat, menurut jumhur

(mayoritas) ulama, bahkan ham-
pir-hampir bisa dikatakan Uma'
(kesepakatan) para ulama adalah

makna secara khusus. (2)

Fi sabilillah dalam ayat zakat
adalah bermakna secara khusus
yaitu untuk para mujahidin yang
berjihad fi sabilillah dan bukan
maknanya secara umum, karena
apabila ayat tersebut dimaknakan
secara umum yaitu semua jalan
kebaikan, maka tidaklah berguna
batasan delapan golongan dalam
ayat tersebut sebagaimana yang
difi rmankan oleh.Alloh Tahla.
- Adapun perkataan fi sabilillah
adalah untuk kepentingan para
mujah idi n yang berjihad rf sabi lill ah,
bukan berarti hanya untuk para
tentara yang bertempur di medan
perang saja, akan tetapi boleh juga
untuk segala kebutuhan jihad f
sabilillah seperti membeli senjata
dan semisalnya karena jihad tidak

akan tegak kecuali dengannya,
juga karena di dalam ayat tersebut
perkataan fi sabilillah t iltr /i,i t' )

terdapat huruf fi ( C ) yang b6rfa'e-
dah untuk zhorfiyah (arah) bukan
kepemilikan manusia saja. (Lihat

asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zadil Mus-

taqni' 6/152-154, dan Majmu' Fa-

tawa wa Maqolat Mutanawwi'ah
Syaikh lbn Baz 12/294-300)

, Kemudian apabila zakat telah '

,diberikan kepada orang-orang yang
berhak di antara delapan golong-
an tersebut, maka mereka boleh
melakukan apa saja terhadap zakat
yang mereka terima, seperti men-
jual zakat tersebut lalu hasilnya

disumbangkan untuk pembangun-

an masjid, pesantren, dan lainnya,
karena harta tersebut telah menjadi
miliknya dengan sah dan dia berhak
melakukan apa yang lebih berman-
faat baik untuk pribadi atau ma-

syarakat secara umum.

0) Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:
b

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang
dibujukhotinya, untuk (memerdekakan) budak, orong-orang yang berhutang, untukjalan Alloh dan untuk mereka yuang sedong dalam
perjalanan... (QS. at-Taubah [9]: 60)

(2) Hal ini dinyatakan oleh Fadhilatus Syaikh Abdul Aziz Bin Baz dalam Majmu'fatawa beliau yang disusun oleh Dr.Abdulloh ath-Thoyyar
dan Syaikh Ahmad al-Baz. (Jilid 12hal.294'300)
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JAWABAN
SOAL KEDUA

Untuk jawaban soal kedua;
memang benar, jihadnya para

wanita dan orang-orang yang le-
mah adalah haji. Hal ini pernah
dinyatakan oleh Rosululloh M
dalam beberapa sabda beliau.

Adapun jihad para wanita
adalah haji dan umroh, sebagai-
mana beliau bersabda:

'Jhu,uv,4t@ruo ,r
:,s,t\g q:4''&'p,il,

',,- 1. a , a

JUt ) Stla ".*To ,',;:
1,. ,1.. a .' '.a'-i.iJ(s"d,y

Dari Aisyah,i{9, betiau berkata: "Wa-
hai Rosululloh, adakah kewajiban ji-
had atas wanito?" (Nabi) menjawab:
"Ya, wajib atas mereka jihod yang
tidak oda peperangon di dalamnya,
yaitu hajidan umroh." (HR. Bukhori:
1520, 1861,2784, dan 2875, Muslim
2/975, lbnu Majah: 2901 )

Adapun jihad orang-orang
lemah adalah haji, sebagaimana
sabda Nabi M berikut ini:

#t Jy|J$,-4!r'*ii V,'*,f lgu,,M
Dari IJmmu Solamah v,SL2: Bersabda
Rosululloh ffi: "Haji adalah jihad-
nya setiap orang yong lemah." (HR.

lbnu Majah: 2902 dihasankan oleh
al-Albani)'

Orang-orang yang telah dipas-
tikan mati syahid oleh Rosululloh

ffi adalah: (1) orang yang terbunuh
ketika berperang dijolan Alloh ber-
tempur melawan musuh-Nya, (2)

orong yong mati terserong penyakit
tha'un, (3) orang yang moti teng-
gelam, (4) orang yang mati sebab
penyakit ganas, (5) orang yang mati
sebab sakit perut,(6) orong yang
mati terbakar, (7) orang yang mati

\ryA*i& \ n-.ruJt a;JtA j.r-Jt

tertimpa bangunan runtuh, (8) wani'
ta yang mati melahirkan (sebagai-

mana dijelaskan delapan golongan
ini oleh Nabi ffi dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Dawud:
3111; Ahmad 5/315, dan Thabrani
kitab Jana'iz: 36, dan dishahihkan
oleh al-Albani dalam Sunan Abu
Dawud). Dalam riwayat lain terma-
suk syahid adalah orang yang mati
membela agama, hqrta, jiwa, dan
keluarganya (sebagaimana dalam'
HR. Tirmidzi kitab ad-Diyah: 1418-

1421 dishohihkan oleh al-Albani).

Sedan'gkan keutamaan orang
yang mati syahid banyak sekali. Di

antara yang paling a9ung ialah me-
reka berada di Surga Firdaus yang
paling tinggi tingkatannya (seba-

gaimana dalam HR. Bukhori 6/20-
21 dari riwayat Anas bin Malik).

Berkaitan soal yang ditanyakan,
apakah wanita dan orang yang le-
mah apabila mati saat haji terma-
suk juga orang yang mati syahid?
Jawaban kami: Allohu A'lam, kami
tidak menjumpai dalil yang mene-
tapkan bahwa wanita dan orang
lemah apabila mati saat hajidiang-

gap mati syahid. Sehingga kita ti-
dak mengatakan bahwa wanita dan
orang lemah yang meninggal saat

haji termasuk mati syahid, karena
menetapkan seseorang termasuk
mati syahid butuh dalil yang jelas.

Lain halnya kalau wanita dan orang
lemah yang meninggal saat haji itu
matinya karena sebab-sebab yang
bisa . menghantarkan seseorang
mati syahid seperti terbakar, teng-
gelam, tertimpa bangunan, dan
lain-lain (sebagaimana keterangan
di atas, red.), maka boleh kita
katakan bahwa dia termasuk mati
syahid. Wallohu A'lam.

Yang perlu diperhatikan, bah-
wa semua hal di atas haruslah ter:-

penuhi syarat tauhid dan ikhlas ha-
nya kepada Alloh &

Juga perlu diketahui, syahid di
sini adalah syahid akhirat, dalam
artian di dunia dia tetap diproses

1 sebagai mana lainnya, dimandikan,
'dikafani, disholati, karena yang ti-
dak dimandikan adalah yang sya-

hid di medan pertempuran mela-
wan orang kafir. (Pengasuh: Abu
lbrahim)

Edisi 08 Tahun Vl // Robi'ul Awal 1428 [April 2007]



dn #*
r il .t,

dt1r
I ..

" d. .'
.#
#* d* Hidup Bahagia
4*t C*
r g{ ''*r C.

*, f,,|,
.d:* o# *

J*uV

$uF$

q*Fd'

Ralat Penulisan Avat al-Qur'an
Surat an-Naht [16]: SiZ. tral. O

aiisai"ri*t,;
t.o( td) ; . b.r'--

{-"Fl ;4*"hJJt +
11,,+;

1,. -ot*

'r$ { @ 
'otk;itiLL -./L..*>Lty, ;

t
c

"#

rt pl . .r,ur

#,.
{{*'

n d. "*ry
. .$i t.

4r; '.

l-
r$

#r.

#
d|r

KamlberlkankepadanyakehldupanyangbalEd-an-sesdnggfinya
alcan Kaml berl balasan kepada merckn dengan pahala yang leblh
balk dart apa ydng telah merelm kerJakan, (QS. an-Nahl [16]: 97)

MuqroDrMAH
Setiap insan memiliki fithroh ingin hidup bahagia. Akan tetapr, penilaian
mereka berbeda-beda. Yang kita jumpai, umurrrnya orang menilai hidup

bahagia apabila dia kaya, terpenuhi semua kebutuhan duniawinya
sekalipun mereka orang kafir. Inilah pola pandang masyarakat pada

umumnya, sehingga semua aktivitas -bahkan pengarahan masa depan
anak- umumnya demikian. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya adalah
kebahagiaan jiwa yang mampu beribadah kepada Alloh dan menjalankan

syari'at Isla.rn secara kaffah (menyeluruh).

Penulis:

n5l
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,d

#
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r#I
.$
#*

* uiladffiurrrfiBn

Pok<ik Pembahasan
*Asbabun 

huzul & makna ayat

Hakikat kebahagiaan

Jalan menuju kebahagiaan

Hindari jalan kesengsaraan

' Dunia menurut
pemarldangan,,'as-Sunnah

ASBABUN NUZUL
Ibnu farir ath-Thobari '&fu berkata:

"Ada y angberpendapat bahwa ayat ini
turun ketika tiap-tiap pemeluk agama
merasa bangga dengan agamany4
mereka berkata: 'Kami-lah yang lebih
utama'; lalu Alloh ilF menurunkan
ayat ini. Abu Sholih berkata: 'Manu-
sia berkumpul, ada yang penyembah
berhala, ahli Taurat, dan ahli Injif ma-
sing-masing mereka berkata: Kami-lah
yang lebih mulia, maka Alloh menu-
runkan ayat .ini."' (Tafsir ath-Thobari
71641)

MercNn Aver Srcenn
UtrztUtrrt

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah ':'{6

berkata: "Ini adalah berita dari Yang
Maha Benar, Dia memberitahu hamba-
Nya yang memiliki 'ainulyaqin bahkan
haqqul yaqin, bahwa sesungguhnya
orang yang beramal sholih akan di-
hidupkan oleh Alloh dengan kehidup-
an yang baik menurut kadar amal dan
imannya. Tetapi, orang bodoh salah
mengartikannya; mereka mengira
bahwa orang yang mendapatkan ke-

l.,' '':- 3f. ''f $ '-mm*
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Menuiu Hduo Bahaan. Dunia dan Akhirat

mat ini:nikmatan ialah yang memperoleh
berbagai macam makanar9 pa-
kaian, punya istri, atau memiliki
kekuasaan dan harta. Tidaklah
diragukan bahwa kenikmatan ini
juga dimiliki olehbinatang. Maka
orang yang hanya mengandalkan
kenikmatan dunia itu seperti bi-
natang, besok pada hari kiamat
tergolong orang yang dipanggil
dari jauh...." (Badai' ut Tafsir, Ibnu
Qoyyim al-J auziyy ah, 3 I 51)

t APu yang dikatakan Ibnul
Qoyyim'ffFu metnang benar, Alloh
ffi menyifati orang kafir dalam
menikmati dunia ini sElupa de-
ngan hewary tanpa membeda-
kan yang halal dan yang haram,
yang penting berhasil, tidak pu-
nya rasa malu berbuat jahat dan
mbmbuka aibnya. Sebagaimana
firmanAlloh:

b
t.loo

" t' ',2'-t {.)JD tJ

,iL>'J

.... Dan orang-orang yang kafir itu
bersenang-senang (di dunia) dan

mereka makan seperti makannya bi-
natang-binatang. D an ner akn adalah

tempat tinggal. mereka.... (QS. Mu-
hammad laTl:72)

Ibnul Qoyyim 'ff!6 berkata:
"Maka Alloh $S mengabarkan ke-
bahagiaan orang yang berpegang
dengan janjinya, berupa ilmu
dan amalary di dunia dijamin
hidupnya baik dan di akhirat
mendapatkan balasan yang lebih
baik. Demikian pula sebaliknya,
orang yang tidak berilmu, tidak
beririran, dan tidak beramal sho-
lih akan merasakan kesempitan
hidup di dunia, di alam barzakh,
dan mereka di dunia dilalaikan
dari adzab yang pedih pada hari
kiamat." (Badai'ut Tafsir, Ibnu
Qoyyim al-Jauzi,3157)

Ibnu Utsaimin 'Wu berkata:

\ ri^ lrl&j \ i*ruJr a;J1 A ).rJl

"Jika anda ditanya: Bagaimana
hidup yang baik? Hidup yang
baik ialah lapang dada dan jiwa
yang tenang, sekalipun mereka
ditimpa musibah.
Shuhaib "*.. berkata: Rosululloh
ffi bersabda:

j 
a. to.. i

*l;r atL.al

"Amat mengherankan perkaranya
or ang y ang beriman, segala-utusnn-
nyabaik. Tidaklah seorang pun dapat

meraihnya kecuali orang yang ber-

iman, jika dia ditimpa kesenangan

dia bersyukur, maka baik bagi diri-
nya, dan bila ditimpa kesengsaraan

dia ber sab ar, maka b aik b agi diriny a. "
(HR. Muslim:5318)

Sedangkan orang kafir bila
ditimpa musibah, bersabarkah
dia? jawabnya: Tidak, bahkan
seditu susah, merasa sempit
hidup di dunia ini, boleh jadi ia
bunuh diri. Akan tetapr, orang
yang beriman dia bersabar, dia
merasakan nikmatnya bersabar
karena hatinya lapang dan te-
nang, itulah kebaikan hidupnya,
dia tergolong firman Alloh di
dalam ayat ini "makfl Kami hidup-
kan mereka denganhidup yangbnha-
gia". (Lihat Kitab llmu oleh Ibnq
Utsaimin 7147)

MercNA KTHIOUPAN
YANG BAIK

Pada ayat di atas terdapat ka-
Iimat ?,1"{;; (kehidupan yang
baik). Agar tidak keliru menaf-
sirkan makna ayat di atas, kita
merujuk kepada pemahaman
sahabat ,*., dan ulama yang di
atas manhaj mereka, karena para
sahabat *#-, hidup bersama Ro-
sululloh ffi dan ketika wahyu
diturunkan. Adapun makna kali

7. Al-Qona'ah (ridho menerima
pemberian Alloh &, tidak
tamak dan tidak dengki meli-
hat yang Iain dilebihkan harta-
tryuj. tni pendapat Ali ^&).

2. Memperoleh rezeki yang ha-
lal. lni pendapat lbnu Abbas
*4t, d,un adh-Dhohak.

3. Orang yeng taat kepada
AII oh. Ini pendapat'Ikrimah.

4. Ridho dengan takdir Alloh M.
Ini pendapat Mawardi. (Zadul
Masir 41488)

5. Zuhud urusfln duniauti dan
memusatkan tafakkurnya ke-
pada perkara yang haq. Ini
pendapat Sahl bin Abdulloh
at-Tusturi. (Tafsir Fathul Qodir
312e7)

Imam Syaukani frku berkata:
'Ahli tafsir menafsirkan makna
kebahagiaan hidup di atas ialah
untuk di dunia, sedangkan kenik-
matan hidup di akhirat diterang-
kan ayat sesudahnya: 'Dqn se'

sungguhnya akan Kami beri bslasan

kepada mereka dengan pahala yang
Iebih baik dari apa yang telah mereks

kerjakan."' (Fathul Qodir 31297)

HAKIKAT
KE BAH AG IAAN
Hroup

Sebagian orang menilai bah-
wa kebahagiaan hidup akan ter-
gapai apabila terpenuhi semua
kebutuhan duniawinya, prinsip
ini salah, dibantah oleh dalil naqli
dan aqli.

Adapun dalil naqli, Alloh S
menjanjikan orang yang menolak
peringatan-Nya pasti hidupnya
sengsara, diakui atau tidak, kare-
na kita_ yakin bahwa keputusan
Ailoh SF tidak akan meleset.

'uy uf, * --ji lyt!
. -. "'".: . ,i . 1.. . ti
1g 'ot::J3 6;; Z*.n" ,4J
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Dan barangsiapa berpaling dari per-
ingatan-Ku, maka sesungguhnya
baginya penghidupan yang sempit,
dan Kami akan mengLtimpunkan-
nya pada hari kiamat dalam keadaan

buta. (QS. Thoha l20l: na)

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah
\6 berkata: "Barangsiapa di
dunia buta dari jalan yang haq
di akhirat pun lebih buta dan ter-
sesat dari lalan benar, Alloh $fl
memberitahu bahwa barangsiapa
di dunia tersesat maka di akhi-
rat lebih tersesat." (Miftah Darus
Sa'adah L135)

Selanjutnya, orang yang ber-
paling dari ajaran-Nya, akan
ditemani oleh setan dan disesat-
kannya:

Barangsiapa yang berpaling dari
pengajaran AllohYang Maha Pemu-
rah (al-Qur'nn), Kami adakan bagi-
nya setan (ynng menyesatksn) maka
setan itulah yang menjadi teman
yang selalu m:enyertninya. (QS. az-
Zukhruf la3l:36)

Ibnu Qoyyirn al-lauziyyah frilA
berkata: 'Alloh $6 memberitahu
bahwa orang kafir diberi balak
berupa ditemani oleh setan yang
selalu menyesatkan dirinya, yang
demikian itu sebab mereka ber-
paling. dari ingat kepada Alloh
S. ltvti\an Darus Sa'adah U44)

Alloh & mengabarkan bahwa
orang kafir dilebihkan urusan du-
nianya untuk menghukum me-
reka di dunia dan di akhirat.

Maka janganlah hqrtn benda dai
qnqk'anqk merekn menqrik hntimu.
Sesungguhnya Alloh menghendhki
dengan (memberi) harta benda dan
anak-anak itu untuk menyiksa me-

reka dalam kehidupan di dunia dan
kelak akan melayang nyawa mereka,

sedang mereka dalam keadaan kafir.
(QS: at-Taubah [9]:55)

Adapun dalil aqli, jika keka-
yaan sebagai tolok ukur kebaha-
giaan hidJp, tenfu Alloh S me-
lebihkan harta benda kepada para
utusan-Nya dan membuat fakir
musuhnya. Akan tetapi-menurut
sejarah justru sebaliknya.

4,;Atu,: ni =sSV
./ ., ./, ct.,j\'ii'r ^-) ;>C) 3??

t

,f 1j-,)-u3:6,t:i 6Fi
-t 1=

4,:?i ,tr ;*St u2 al*
o . -. 

/' 
"\;3:.* ry* ilc :Jji3

Musa berkqta: "Ya Robb kami, se-

sungguhnya Engkau telah memberi
kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka
kaumnya perhiasan dan harta keka-

yaan dalam kehidupan dunia. Ya

Robb kami, akibatnya mereka me-

nyesatkan (manusia) dnri j alan-Mu.
Ya Robb kami, binasakanlah harta
benda mereka, dan kunci mqtilah hati
mereka, maka mereka tidak beriman
hingga mereka melihat siksaan yang
pedih." (QS. Yunus [10]: 88)

Selanjutnya, tidaklah orang
yang dilebihkan urusan dunia-
winya' bisa merasakan kenik-
matan melainkan hanya sedikit,
terutama bila umur sudah berlan-
jut, apa yang menjadi keinginan-
nya kadangkala terhalang oleh
penyakitnya. Perhatikan orang
yang dilanda penyakit kencing

manis, darah tinggi, dan penyakit
lainnya, mereka dilarang makan
dan minum yang disukainya, se-
hingga dunia bagi mereka bagai-
kan hiasan mata, tidak ada be-
danya dengan orang miskin meli-
hat pemandangan di sekitarnya.

'J#6ili8 # &v-.-L

' :; gt -t';+ i-$i't
t / - tif!'

4 'E; 
y.- oiF^j*'i

Katakanlnh'f, "Kesennngan di dunia
ini hanr1a sebentar dan akhirat itu
Iebih baik untuk orang-orang yqng
bertaqwa, dnn knmu tidak aknn di-
aniaya sedikitpun." (QS. an-Nisal
[a]:77)

Dari Abu Muthorif .,$-,, Rosu-
Iulloh ffi bersabda:

,6
4",b:t.J6 J,6 i51 it Jt;;"

ii, 2t, . ,'c,;.iii, 'it323 6 Xr eUG J".

'q.uii |4"ri'c;jb'4?i\i
"Anqk Adam berkata: 'lni hartaku,
ini hartnku', pndahat tidaklah kamu
memiliki furyts melainknn ynng kamu
sedekahkan, yang sudah engkau se-

rahkan, atau yang kamu makan yang
sudah habis, darc pakaian yang kamu
pakai yang sudah usang." (HR.
Muslim:5258)

Orang kafir yang sudah tua,
mereka hanya menanti ajalnya,
siksa kubur dan neraka menjem-
putnya. Berbeda dengan orang
yang beriman dan beramal sn'olih"
sekalipun jasadnya menderita ke-
sakitary akan tetapi tetap bahagia
karena menanti rohmat llahinya.

UpRye PrNvr;urc
HATI DAN
KEBAHAGIAAN

Syaikh Abdurrohman bin
Nashir as-Sa'di f(ltsu berkata: "Ke-

Menuiu Hiduo Bahaaia. Dunia dan Akhirat

4.€-] 4T +t";i\;; b
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tahuilah bahwa setiap insan
mendambakan dirinya memiliki
jiwa yang tenang, gembir4 ti-
dak sedih dan susah. Karena de-
ngan ketenangan jiwa, hidupnya
menjadi baik dan penuh dengan
kegembiraan .... Kita menjumpai
manusia walaupun sering ditim-
pa musibah akan tetapi hidupnya
nyaman dan tenteram, ada juga
sebagian mereka ketika ditimpa
musibah hancur hatinya dan
celaka hidupnya, dan ada yang
setengah-setengah. Semua itu ter-
gantung hidayah dari Alloh.

Adapun diantara 3enyebab
yang menjadikan jiwa tenang:

1. Beriman dan beramal sho-
lih, sebagaimana firman-Nya
dalam Surat an-Nahl11,61: 97.

2. Berupaya berbuat baik kepada
manusia dengan perkataan,
perbuatary dan semua. ben-
tuk kebajikan ... selagaimana
disebutkan di dalam firman-
Nya Surat an-Nisa' l4l:1.14.

3. Menyibukkan diri dengan
pekerjaan dan ilmu yang ber-
manfaat karena dengan upa-
ya ini akan memadamkan ke-
goncangan jiwa.

4. Memusatkan pikirannya un-
tuk melakukan pekerjaan
pada hari ini dan tidak dihan-
tui oleh pikiran-pikiran masa
depan atau kesedihan masa
lalu. Nabi ffi berdo'a:

" Ys AIIbh aku b erlin dun g kep ada-

Mu dari gelisah dan sedih." (HR.
Bukhori:5586)

Berlindunglah kepada Alloh
dari gelisah akibat peristiwa
yang lalu yang tidak mungkin
ditempuh kembali, dan dari
kesedihan karena takut perka-
ra yang akan menimpa pada
waktu yang akan datang.

5. Senantiasa berdzikir kepada
Allotu karena ingat kepada

\ rr^ *t&j \ a-ruJr a;Jl A )!1

Alloh memperkuat kelapang-
an jiwa dan ketenangan hati,
lihat Surat ar-Ro'du l13l:28.
Sering menyebut nikmat
Allotu baik yang nampak atau
yang tersembunyi, karena de-
ngan menceritakan nikmat
AIIoh akan menghilangkan
kesedihan dan kegelisahan
hati.

Dalam urusan dunia hendak-
nya melihat orang yarTg di
bawahnya, sebagaimana dise-
butkan di dalam hadits yarig
shohih:
jika seorahg hamba meman-
dang dunia ini sebagaimana
yang diwasiatkan oleh Nabi
M,, aia akan menilai bahwa
dirinya lebih sehat dan lebih
kaya walaupun dia miskiru
dan akan hilang rasa gelisah
dan kesedihannya, bahkan
merasa lebih gembira dan ber-
harap nikmat menjadi orang
yang lebih baik.

Berusaha menghilangkan pe-
nyebab-penyebab yang me-
nyedihkan hati.

Menuiu Hiduo Bahaaia. Dunia dan Akhirat

bagiku dari semua kejahatan."
(HR. Muslim:4897)

1 0. Memperkirakankemungkinan
terburuk yang akan menimpa-
nya, kemudian menguatkan
diri untuk siap menerimanya.

ll.Hendaknya memiliki jiwa op-
timis, tidak panik dan larut
dalam bayangan buruk.

12. Hanya tawakkal kepada Alloh
dan berusaha menolak ke-
raguan.

'r# 4fr

4

.... Dan barangsiapa yang ber-

tawakkal kepada Alloh, nis-
caya Alloh akan mencukupkan
(keperluan)nya.... (QS. ath-
Tholaq [65]:3)

13. Menolak kejelekan dengan ke-
baikan, atau pandai di dalam
bergaul.

Dari Abu Huroiroh ",Sr, Rosr-
lulloh $$ bersabda:

"langanlah pria yang beriman
membenci wqnitn yang beriman,
jika dia membencinya karena

akhlakny a y an g b uruk, dia meny e-

nanginya ksrena wsnita itu me'
miliki akhlak lainnya ynng baik."
(HR. Muslim:2672)

Dalam hadits ini ada dua fae-
dah:. (1) Memberi penjelasan
menyikapi istri, kerabat, dan
temary hendaknya dimaklumi
bahwa manusia pasti memiliki
aib atau kekurangaq jika eng-
kau dapati hal ini upayakan
tetap menjalin hubungan baik
dengan dia dan engkau ke-
nang kebaikannya/ (2) Meng-
hilangkan kegelisahan dan
kegoncangan jiwa, agar hati
tetap baik.

7.

e

8.

v,f
,-P 

€:i\

4tegi

9. Berdo'a sesuai yang diajarkan
oleh Nabi ffi:

iJ)

a"-tl\ ,Pt:
},F U
4/

"Ya Alloh, perbaikilah agamaku

yang ia merupakan pelindung
urusanku, dan perbaikilah du-
niaku yang ia merupakan peng-
hidupanku, dnn perbaikilah
akhiratku yang ia merupakan

tempat kembaliku, dan jadikan-
lah hidupku ini bertambah baik,

dan jadikanlah matiku penennng

J.

J,

g6i
{Fr:f i +\*r j:g'

J.
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Menuiu Hiduo Bahaaia. Dunia dan Akhirat

14. Ketika menghadapi perkara
yang dibenci, segera ingatlah
kenikmatan yang lain, baik
kenikmatan dien ataupun du-
nia.

15. Perlu diketahui bahwa insan
yang mengganggu dirimu de-
ngan perkataan yang buruk
tidaklah membahayakan diri-
mu, akan tetapi membahaya-
kan mereka sendiri, kecuali
bila kamu disibukkan seperti
itu.

16. Ketahuilah bahwa hidupmu
dikendalikan oleh hati dan
pikiran. |ika sernua tindakan
engkau kembalikan kepada
kemaslahatan dien dan dunia,
maka hidupmu sejahtera.

1 7. Memantapkan jiwa hendaknya
tidak demi mencari "terima
kasih" atag imbalan dari siapa-
pun melalnkan dari Alloh.

Y.nT

PENYEBAB HIDUP
S INcSRRR

]ika manusia di dunia bahagia
dengan iman dan amal sholitu
niscaya akan bahagia pula di akhi-
ratnya. Sebaliknya.bila hidupnya
sengsara 

, 
karena kekufurannya,

maka di akhirat pun akan rugi.

Penyebab yang membawa
kerugian di du4ia dan di akhi-
rat secara umum ialah sebagai-
mana disebutkan di dalam Surat
al-Ashr, yaitu orang yang.tidak
berimary tidak beramal sholih, ti-
dak berdakwah, dan tidak saling
menasehati dengan kesabarart.
Sedangkan penyebab yang lain,
ialah sebagaiberikut:

1. Kekufuran

g 'F',',.in<i
\ 1-.vt.

.... Sesungguhnya orang-orang yang
kafir itu tisdn beruntung. (QS. al-
Mu'minun l23l:117)

2. Kemur'tadnn

,a' .t - t-, ,/-

,lr.-Jnil "i, olUot Ob . B

..,. Dan jika ia ditimpa oleh suuttt
bencana, berbaliklah ia ke belakang.
Rugilah in di duniq dan di skhirat.
Yang demikian itu ndakrh kerugian
yang nyata. (QS. al-Hajj l22l:1^l)

Mujahid 'i\)6 bekata: "Mereka
berbalik menjadi kafir, di dunia
tidak mendapatkan kebaikan dan
di akhirat sungguh dia telah ku-
fur kepada Alloh dan disiksa de-
ngan siksa yang menghinakan."
(Tafsir Ibnu Katsir 31281)

3. Kemusyrikan atau
menyekutukanAlloh {S

.n t,.
l- 2a-o

.... Seandainy a mereka memperseku-
tukan Alloh, niscaya lenyaplah dari
mereka amalan yang telah mereka

kerjakan. (QS. al-An'am [6]: 88)

4. Menolakyanghaq dan
menerima kebatilan

i-f-t', O". S

4'r' r;.*Ai
.... Dun orang-orqng yang percay(j
kepada yang batil dan ingkar kepada

AIIoh, mereka itulah orang-orang
y ang merugi. (QS. al-Ank abut [29]:
52)

Ibnu Katsir 8k' berkata: "Pad.a

hari kiamat akan dibalas per-
buatan mereka disebabkan me-
reka mendustakan Nabi ffi serta
mengimani thoghut dan menyem-
bah berhala. (Tafsir Ibrru Kstsir
31554)

5. Mendustakanhari
pembalasan amal

2= t;ku;fi; i*

Sungguh telnh rugilah lrang-orang
yang mendtrstskan pertemuan me-

rekn dengnn Alloh.... (QS. al-An'am
[6]: 31)

6. Berdusta atas nama Allohi$.
danNabi ffi

,j.,t

.b 3;.ib- cr"Ir -rlil *

{;D 3l-uJ "t +-,<i i,fi
Katakanlah: " Sesungguhnya orang-
orang yang mengada-adakan kebo-

hongan terhadap AIIoh tidak berun-
tung." (QS. Yunus [10]:69)

N=
,t - t
.-A.r!.t;t AL te*4t

t.t
!i ' -, -)t ,'t?9-)vt;

&"t,it. v

4jl "til,

. {S]iliG-krL

6

d$ ,:

ai$rl$ 11;5.-
Sesungguhnya kami memberi

mtrkanan kepadamu hanyalah
untuk mengharapkan keridhoan
Alloh, kami tidak menghendaki

balasqn dqri kamu dan tidak pula
(ucapan) terima kasih. (QS. al-
Insan [76]:9)

18. Mengatasi masalah saat itu
juga untuk kemudian berkon-
sentrasi terhadap masa de-
pan.

2l.Mehdahulukan pekerjaan
yang terpenting di anthra yang
penting.
(Dinukil dari aI-W as a' ilul Mufi-
dah lil Hayatis Sa'idah 9-31)

Syaikh Muhammad bin Ab-
dul WahhaA fitf.' berkata: "Tiga
kunci kebahagiaan: (1) Bersyukur
bila memperoleh nikma! (2) Ber-
sabar ketika ditimpa musibatr, (3)

Beristighfar tatkala berbuat mak-
ia1.t' (al-Qown' idul Arba' : 1)

s
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Zujaj$,6 berkata: "Mereka hanya
mendapatkan kenikmatan sedikit
di dunia lalu dikembalikan ke-
pada adzab yang pedih." (Tafsir
al-Qurthubi 101:173)

7. Engganbertaubat dan
istighfar

Sebagaimana disebutkan dalam
Surat Thoha l20l:124.

8. Berbuat kerusakan di bumi

c c:- - t '.t. \
cf-,'!t 4 3:';-*a'-3 . - - $

.r.t . t
4 ''F', -7 ,o".-;Jl's Ai'nt\i\-/ vu - \..< e J

.... Dan merekd membuat kerusakan

di muka bumi. Mereka itulah orang-
orang yang rugi. (QS. al-Baqoroh
l2l:27)

Imam al-Qurthubi 't)i4 berkata:
"Mereka berbuat kerusakan de-
ngan perbuatan kufur dan mak-
siat." (Tafsir al-Qurthub i 9 I 267)

9. Mengikuti hawn nafsu dan
jejak orang kafir

Sebagaimana disebutkan dalam
Surat al-,A. rof [7]:149.

10. Menjaitikan setan sebagai
walinya

- ..1 z

,yQstl$I gfr-ot ..6
/.. t . . -'1 61 tlJlF )+> J-is 4l __:;:

{@ 6i
.... Dan barangsiapa yang menjadi-
kan setan menjadi pelindung selain
Alloh, maka sesungguhnya ia men-

derita kerugian yang nyata. (QS. an-
Nisa' [4]: 119)

1L. Merasa aman dari adzab
Altoh

*tfc'p;t yt *

4@tt;4Ai i-'ni
.... Tiadalah yang merasa aman dari

\rYAJ1CJ \ a-rUJ, ;,,JI A )\nlt

adzab Alloh kecuali orang
merugi.. (QS. al-A ro t l7l: 99)

12. Berbuat zholim

Dari Abu Huroiroh ^'{!ir, Rosu-

Iulloh M bersabda: "Tahukah kamu

siapakah orang ynng rugi?" Mereka
menjawab: "Mereka yang tidak me-

miliki dirham d-an har ta. " Lalu b eliau
bersabda: "Sesungguhnya umatku
yang rugi (besok pada hari kiamat)
ialah dia yang berpuasa, mdngeluar-
kan zakat, tetapi dia mencaci orang,

menuduh orang, makan harta oran'g,

membunuli, dan memukul. Lalu
orang (yang'dizholimi) ini diberi
kebaikan orang (yang menzholimi)
itu, jika habis kebaikannya sebelum

selesai urusannya, lalu diambilkan
dosanya Qang dizholimi), Ialu di-
tuangkan pada dirinya (yang men-

zholimi) kemudian dilemparkan ke

neraka." (HR. Muslim 4119V7)

Itulah sebagian contoh per-
buatan yang mengakibatkan
pelakunya rugi, terutama besok
pada hari akhirat.

DUNIA MNNURUT
PANDANGAN
AS-SUNNAH

Dunia bagi kaum muslimin
adalah sarana menuju kanipung
akhirat, karena itu mari kita per-
hatikan kaidah di bawah ini:

1.. langan tertipu oleh ilunia
'b

>t3 V ;,i -rpj --:J . .. $

'l:qtit;;ti'-U'"'"
4 '.E) 3tlji'fr .\ e"*

.... Sesungguhnya janji Alloh adalqh

benar, maka janganlah sekallkali
kehidupan dunia memperdayakan

kamu, dan jangan (pula) penipu (se-

tan) memperdayakan. (QS. Luqman

[31]:33)

Menuiu Hiduo Bahaaia, Dunia dan Akhirat

yang 2. Rosulullon ffiUUitr
m enyuk ai hi dup s e d erh an a
dalam urusan dunia

Dari Abu Huroiroh @r, Rot.t-
luiloh ffi bersabda:

"Seandainya qku memiliki emas

sebesar gunung Uhud, tidaklah aku

sennngbilaberada di sisiku lebih dari
tiga hari melainkan hanya kusimpan
sebagian untuk membayar hutang."
(HR. Bukhori:221,4)

3. Orang mu'min hendaknya
I ebih meny uk ai kehi dup an
akhirat daripada dunia

Dari Mahmud bin Labid &r,Fto-
sululloh ffi bersabda:

,g'];jlt:iiT dljr C<^& ottrt

t:Au udl3iJJ ? o-#,:
i,: i 

"i#f ,lci' ifu.r ..lair * a'"fr;,

"Ada dua perkara yang dibenci oleh

snsk Adam: (1) Kematian, padahal

kematian itu lebih baik bagi seorang

mu'min daripada hidup penuh de-

ngan fitnah, (2) Benci bila hartanya
sedikit, padahal sedikit harta me-

ringankan hisab (besok pnda hari
kiarnat)." (HR. Ahmad: 22519

dishohihkan oleh al-Albani: 321.0,

Shohih Targhib wn Tarhib 311.36)

3. Dunia tempatbalak dan

fitnah
Dari Mu'awiyah $.', Rosululloh
ffi bersabda:

#i:J;r6.lt rifur ',y 
,'.t" d

"Tidak ada (apapun) di dunia me-

Iainkan balak dan fitnah." (Shohih

Ibnu Majah21374)
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Menuiu Hiduo Bahaaia. Dunia dan Akhirat

4. Manusia rakus dunia

Dari Anas .#r, Rosululloh ffi ber-
sabda:

jakan yang haram dan yang mak-
ruh, bahkan diwajibkan menaati
perintah Alloh S yang merupak-
an perkara berat bagi dirinya,
tetapi apabila dia telah meninggal
duni4 hatinya tenang karena akan
memperoleh imbalan dari Alloh.
(Syardh Muslim 78193)

7. Hindari Tabdzir

Dari Jabir bin Abdulloh n99t, se-
sungguhnya Rqsululloh ffi A"r-
kata kepadanya:

"Satu-tempat tidur untuk suami,
satu lagi untuk istri, yang ketiga un-
tuk tamu, dan yang keempat untuk
setan." (HR. Muslim: 3886)

Imam Nawawi 'frku berkata: "IJla-
ma berkata: Yang ke empat untuk
setani maksudnya harta yang me-
lebihi kebutuhan itu hanya un-
tuk bermegah-megahary dan hal
itu tercela, maka setiap yang ter-
cela tergolong perbuatan setan."
(Syarah Imam Nazuawi 1.4159) 

_.

8. Hidup sederhana

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'di "&;,
Rosululloh ffi bersabda:

o.o. tl,.,a t.ol
i.6;t.e a,Ut ell'.i SlJt J i;j'

"Zuhudlah di dalam urusan dunia,
niscaya Alloh senang kepadamu,
dan zuhudlah di kalangan manusia,
niscaya mereka senang kepadamu."
(HIt. Ibnu Majah: 4092, dishohih-
kan oleh al-Albani, Shohihul lami'
no.923)

9. Keindahan dlunia berbahay a
bagi yang tipis iman

Dari Abu Sa'id al-Khudri
sesungguhnya Rosululloh
bersabda:

6'1 t jv cl:t a;i.f F3 iil'

, j6 r,jlr 'Jn 
s" qitsr |;1

;a'tllt i>€ 1.J6 r dUrrr iiT j\J 0t5
a///

4/

,+y-: qt-At 11 iii
1.

vu ir de

"Yang paling aku takuti menimpa
pada dirimu ialah apabila Alloh
mengeluarkan .keindahan bumi ini
untukmu." Lalu merekq bertanya:

!'Apa itu keindahnnnya wahai Rosu-
Iulloh? " Beliau menj azu ab : " Berkah-
nya bumi. " (HR. Muslim: 77 43)

Imam'suyuth i'f{!6 b erkata: "M ak-
na berkahnya bumi ialah keinda-
han dan kemakmuran dunia dan
kesuburannya." (Syarah Muslim
oleh Imam Suyuthi 31135)

Akhirnya, semoga Alloh &
senantiasa memberi petunjuk
kepada kita semua ke jalan yang
diridhoi-Nya,bahagia di dunia
dan di akhirat.AA

'!*,i" arit ,e,4i../_ q

Imam Nawawi /;$6 
berkata:

"Maksudnya, setiap mu'min itu ter-
penjara di dunia, karena dia dilarang

gikuti hawa nafsunya menger-

Ut J f Y"{ fJ UJU (rty,.riii)

"Andaikan anak Adam memiliki dua
lembah berupa harte benda, tentu dia
ingin lembah yang ketiga, dan tidak-
lah merasa kenyang anak Adam me-
lainkan bila dia mati, dan Alloh me-
nerima taubat bagi yVng mqu bertau-
bat. " (HR. Muslim: 1737)

Silahkan membaca Surat at-Taka-
tsur, agar pembaca mengetahui
musibah yang menimpa akibat ta-
mak dalam urusan dunia.

5. Bahaya rakus urusan dunia

Dari Ka'ab bin Malik ,fiL-,, Rosu-
lulloh ffi bersabda:

"Tidaklah dua serigala lapar yang
dilepas di tempat pemeliharaan kam-
bing itu lebih berbahaya dibanding
manusia y ang r akus har ta dan kedudu-
kan. " (HR. Ahmad: 5181, dishohihkan
al-Albani, al -M i sykah 3 A23)

6. Dunia bagi orang Islam seperti
peniara

Dari Abu Huroiroh ,-$r, Rosu-
lulloh ffi bersabda:

l6Jt'"-': cf;J, j:.-, $fur

"Dunia itu penjara bagi orang
mu'min dan surga bagi orang kafir."
(HR. Muslim:5256)
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Alkisah, suatu saat Abu Mu'awiyah adh-Dhorir menyampaikan kepada
Harun ar-Rosyid sebuah hadits dari Abu Huroiroh 4-,:

. 6 t' t'- t ,o
i, a.a q eJ I :r:-19 JJ \ S-

Adam dan Musa pernah berdebat (tentang takdiil.o)

Tiba-tiba seorang bernama Ali bin Ja'far menggugat: "Bagaimana

mungkin ini terjadi padahal jarak antara Adam dan Musa begitu jauh?!

Seketika itu Harun a,r,-Rosyid meloncat seraya mengatakan: "Dia menyam-
paikan kepadamu hadits dari Rosul, namun kamu menentangnya dengan
'bagaimana'!"Harun selalu mengulangi ucapannya sehingga beliau dibuat
tenang.

I m a m A b u U ts m a n a s h - Shobuni frtF-t be rko m e nta r sete I a h m e m bawa ka n

kisah di atas: "Demikianlah, hendaknya seseorang mengagungkan hadits-
hadits Rosululloh ffi dan menerimanya dengan pasrah sepenuhnya serta

mengingkari secara keras terhadap orang yang tidak menempuh jalan
yang ditempuh oleh Harun ar-Rosyid, bersama orang yang menentang
hadits shohih yang dia dengar hanya dengan alasan bagaimana mung-
kin?I" (Aqidah Salaf Ashhabul Hodits hal. 1 14-1 1 5)

Kisah lain yang lebih memilukan hati, tatkala Amr bin Ubaid(2) mende-

ngar hadits lbnu Mas'ud 4; tentang takdir(3): "Seandainya saya mende-
ngar hadits ini dari A'masy maka saya akan mendustakannya, seandainya
saya mendengarnya dari Zaid bin Wahab saya tidak mungkin membenar-
kannya, seandainya saya mendengarnya dari lbnu Mas'ud saya tidak akan

menerimanya, seandainya saya mendengarnya dari Rosululloh maka saya

akan menolakny.a, dan seandainya saya mendengarnya dari Alloh maka
saya akan katakan kepada-Nya:'Bukan atas hal ini Engkau mengikat per-
janjian dengan kami!"' (Mizanul l'tidal, adz-Dzahabi, 3/278). Semoga Alloh

' ? : :"j:il, 1T# [i il:.i ?'i,.'Ji' o,, o n -, i t u, a h s ed i k i t ko m e nta r

miring orang-orang tersesat dalam menyikapi hadits-hadits seputar tak-
dir yang dilakoni oleh para pemuja akal dari kalangan Jahmiyyah dan

Mu'tazilah. "Demikianlah ahli filsafat(a), mereka senantiasa menolak ha-

dits-hadits yang bertentangan dengan pemahaman mereka yang batil

dan rusak, sebagaimana mereka menolak hadits-hadits tentang melihat

&.,w
&

tu

ffi
/t:

hffi*
jji,r,

t[AlllsllYA
IMA]IITRHAIIAP

Al-Hafizh lbnu Qoyyim ql-Jauziyyah berkata dalam Syifa'ul 'Alil (1/82):"Hadits ini dimentahkan oleh golongan yang tidak
memahaminya dari kalangan Mu'tazilah seperti Abu Ali al-Jubba'i dan sejawatnya." Katanya pula: "Hadits ini shohih,

disepakati keshohihannya, umat sepanjang generasi sejak Nabi Muhammad ffi senantiasa menerimanya dengan pasrah,

diriwayatkan ahlihadits dalam kitab-kiiab meret<a, semuanya bersaksi bahwa Nabi ffi benar-benar mengucapkannya,

rn'enghukuminya shohih. Alangkah jahilnya mereka (ahli kalam) dengan hadits dan alangkah dahsyatnya permusuhan

mereka terhadap hadits dan ahli hadits!!"

Sebrang lokoh Mu'tazi!,ah yang amat populer. lmam ad-Daroquthni memiliki sebuah kitab berjudul Akhbar Amr bin lJbaid ol-

Mu'tazili.
HR. Bukhori: 32OB dan Muslim: 2643. Al-Hafizh lbnu Rojab 'Kb berkata dalam Jami'ul lJlum wal Hikom (1/1 53):"Hadits ini

dilepakati'r'keabsahannyai'oleh umatdan diterima dengan bulat. Diriwayatkan dari A'masy dari Zaid bin Wahab dari lbnu
tvlas'ud &t!'
HinEga piaU zamah ;ekirang juga maiih berkembang dan berkeliaran! Oleh karenanya, jangan sekali-kali ada anggapan
dalam dlri:kital,,bahWa penyimpangan,idalam masalah ini hanya ada pada zaman dahulu kala saja. Syaikh DR. Abdurrohman
bin Sholih al-Mahmud telah menjelaskan masalah ini secara bagus dan memaparkan ucapan para tokoh kontemporer yang

imenyimpanst dalam,masalah takd]i:rdalam kitabnya, al-Qodho'wol Qodorhal.212-227.

x
.l'
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@ Manisnga tman Terhadaf Takdir

Alloh di hari kiamat, ketinggian Alloh, sifat-sifat Alloh,
syafa'at, turunnya Alloh ke langit dunia .... Sejatinya,
setiap orang yang membuat kaidah-kaidah baru yang
tidak ditandaskan oleh Alloh dan Rosul-Nya, niscaya dia
akan menolak sunnah dan mengubahnya dari makna
aslinya. Berbeda halnya dengan bala tentara Alloh dan
Rosul-Nya, mereka tidak mernbuat kaidah kecuali yang
ditandaskan oleh Rosululloh ffi, itulah sumber pijakan

mereka." (5yi fa' u I Al i l, I bn u I Qoyyi m, 1 / 82-83)

Mengingat masalah takdir merupakan masalah po-
kok keimanan dan landasan utama bagi aqidah seorang
insan, maka pada kesempatan kali ini penulis memilih
tema tentang takdir dan berusaha untuk menyingkap
kerancuan pemahaman seputarnya, lebih lebih pada
zaman kita sekarang di mana masalah yang suflah amat
jelas ini dikeruhkanrcleh sebagian kalangan, sehjngga
menimbulkan banyaknya pertanyaan, kerancuan, ko-

mentar, dan menyebarnya kebatilan(5). Kita- berdo'a
kepada Alloh agar menampakkan kepada kita sinar ke-

benaran. Amrn.

TEKS DAN TNTURIJ HADITS

Hadits-hadits tentang takdir banyak sekali(6), namun
cukuplah di sini'kami ketengahkan satu riwayat saja

yang merupakan garis pemisah seputar masalah ini di
antara kelompok-kelompok yang menyimpang dalam
memahaminya. lnilah hadits yang kami maksudkan
tadi:

,y'/;lt g etja erk i,:tt &, V V
^*s ,iifr v:-u9'J;$ ,M J"9-|t sriil

ttt,/6/t.-* 6 . - ./o. /.. )/. o

l.r :jl3 .3 .Ura=*t i.fu- J.r+9'N ", -aar
, ;' '"''\S ry\1 ,a7,'rnu ,* ,y 6 ,rt( b 6-

. 4 ,' '. o 
4 / t /

')i"t$*? u llj,rflr :i4t;,aq6;illt
" "' 

a , '

ir<lt wi ,oilt'J't :)6",iyt Jui ,i6 .1:tA

Jif i os ,y ,,Sui ,',);,a, Lus 
(.65 ,rv

,61rii:Jr ,ft,y Jt
o't# a36j^Jr Jhi 61

66*
.a1. ,o jo,t lln ,1. ibt; r.g,*-JJ o.r-n;;J1

{ 6$1'kipu,ak)
Dari Ati ^&t berkata: Suatu saot kami pernah mengantar
jenazah di Baqi' Ghorqod (kuburan di Madinah, pen.),

tatu Nabi ffi datang kepada kami, beliau kemudian
duduk dan kami pun duduk di sekitarnya, beliau mem-
bawa tongkot kecil don menggariskan ke tonoh dengon
tongkatnya, kemudian bersabda: "Tidaklah seorang di
antora kolian, tidaklah satu pun jiwo kecuali Alloh telah
menetapkan tempatnya di surga atau neraka, bahagia
atau celaka." Lantas ada seorang lelakio) berkata: "Wahoi
Rosululloh, kalau begitu kita pasrah saja kepada catatan
(ketentuon) kita dan tidak perlu berarytal, kalau memang
ditakdirkan bahogia maka akan beramal amalan ahli
bahagia dan opabila memang takdirnya sengsara maka
akan beramal amalan orang yang sengsara?!" Nabi M
bersabda: ""Beramal-lah, setiap orang akan dimudah-'
kan, kalau dia termasuk orong yong bahagia maka okan
dimudahkan untuk beramal penduduk bahagia dan opa-
bila dia sengsara maka akan dimudahkan untuk beramal
amolan penduduk sengsara." Kemudian beliau membaca

@5. al-Lail [92]: 5-10, yang artinya):'Adopun orong yong
memberikan (hartanya dijalah Allah) dan bertaqwo, dan
membenarkan adanya pahala yang terbaik (surgo), maka
Kami kelak akan menyiapkan baginyo jalan yang mudah.
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya
cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak
Kamiakan menyiapkan baginya (jotan) yang sukar.

SHOHIH. Diriwayatkan oleh Bukhori dalam Shohih-
nya: 1362, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 6217, 6605,
7552, dan dalam Adabul Mufrod:903, Muslim: 2647,
Abu Dawud : 4692,Iirmidzi: 3344, I bn u Maja h : 78, Nasa'i

'H t2t;:Jr Ji"f i
' 't", 

"',W;Kr r4l.!r :Jro

,pa o':'# alv3it ;ai rXit ,65ti,!)t Jj"f ,'1;'it

',}

. .,,!.i't.rd
.o t ? ,-a . .

#! O.vj
zo zo .. 

t,, 
\s*Jry .,!d -*

(5) Lihat Risolah fil Qodho'wal Qodar,Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, hai.4.
(6) lmam lbnu Abdil Barr ff)H berkata dalam kitab besarnya, at-Tamhid (6/12):"Telah banyak manusia yang mentakhrij hadits-

hadits seputar masalah ini, para ahli kalam (filsafat) juga banyak membicarakan tentangnya. Ahlu Sunnah bersepakat untuk
mengimani hadits-hadits ini dan tidak bertele-tele tentangnya."

(7) Dia adalah Suroqoh bin Malik bin Ju'syum .+p., sebagaimana dalam Shohih Mustim:2648 dan ol-Qodaroleh lbnu Wahab: 18.

(Lihat ta'liq Syaikh Masyhur Hasan Salman terhadap Tanbih Mu'lim bi Mubhamati Shohih Muslim hal. 437 karya Sibth al-Ajami)
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s

dalam Sunan Kubro:11678, Ahmad 1/82, 129,132,14O,
Abdurrozzaq dalam al-Mushonnaf: 20074, Abu Dawud

ath-Thoyyalisi dalam Musnad-nya: 151, ad-Darimi dalam

ar-Rodd 'ala Jahmiyyah: 271, al-Firyabi dalam Kitab al-

Qod a r: 39-44, al- P'1urri da I a m a sy -Sya r i'a h: 327, 328 dan
al-Arba'una Haditsan:7, lbnu Hibban dalam Shohih-nya:

34-35, Abu Ya'la dalam Musnad-nya: 375, al-Baihaqi

dalam al-t'tiqod:115, al-Baghowi dalam Syarh Sunnah:

72, lbnu Abi Ashim dalam as-Sunnah: 177, al-Lalika'i

dalam Sya r h lJ s h u I I'ti q od: 1 063, 1 064, 1 064, ath-Tho b ro-

ni dalam Mu'jam ash-Shoghir:952, lbnu Jarir ath-Thobari

dalam Jami'ul Bayan 30/223, Abdu bin Humaid dalam

al-Muntakhob:84 dari beberapa jalur yang banyak dari

Ali bin AbiTholib(8).

Tirmidzi 'M berkata:"Hadits ini hasan shohih."

Al-Baghowi 'fu berkata:"Ftadits initelah disepakati ke-'
shohihannyal'

Hadits dengan lafazh serupa juga diriwayatkan dari

Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khoththob, lmron bin
Hushoin, Suroqoh bin Malik, Abdulloh bin Umar, Jabir

bin Abdulloh, Bisyr bin Ka'ab al-Ka'bi, Abu Darda' 'ALt.
(Lihat as-Sun nah lbnu Abi Ashim 1/134-142 -tahqiq Ba-

sim al-Jawabioh-, Kitab al-Qodar al-Firyabi hal. 51-60,

Tofsir al-Qur'an al-Azhim lbnu Katsir 8/419-420)

Saudaraku yang dirohmati oleh Alloh, sebagaimana

anda lihat sendiri, hadits di atas berderajat shohih, tiada
keraguan di dalamnya, diriwayatkan oleh para ulama

ahli hadits tanpa mereka permasalahkan:

Adapun kesimpulan makna hadits ini, bahwa segala

sesuatu telah ditetapkan oleh Alloh, namun hal itu bu-

kan berarti kita tidak beramal, bahkan kita tetap dipe-
rintahkan untuk beramal dan mencari sebab munuju
keridhoan Alloh.

MEMBEDAH KERANCUAN

Mungkin sebagian kita kaget kalau ternyata hadits

yang jelas keshohihannya ini masih saja diragukan,
bahkan dimentahkan oleh sebagian kalangan yang di

hatinya ada.penyakit. Mereka beralasan bahwa hadits-

hadits seperti ini merupakan kesalahan perowi, ber-

tentangan dengan al-Qur'an, dan mendukung paham

Jabariyyah(e). (Lihat as-Sunnah Nabawiyyah hal. 159-160

dan Humum Da'iyah hal. 1 1 1-1 12, Muhammad al-Ghozali)

Manisnua lman Terhadao Takdir

Jawaban:

Nampak sekali bahwa dua syubhat pertama (kesalah-

an perowi dan bertentangan dengan al-Qur'an, red.)

sangatlah rapuh, sehingga kami-tidak tertarik untuk
menanggapinya karena sudah sangat jelas kelirunya

dan telah kita bantah berulang kali.Tinggaltersisa syub-
hat terakhit yaitu hadits-hadits ini mendukung paham

Jabariyyah, maka inilah yang akan kita tanggapidalam
beberapa point berikut:

1.:Haditsnya Shohih'

Hadits pembahasan derajatnya shohih, tidak ada

seorang pun ahli hadits yang mencacatnya, bahkan
yang menganggapnya cacat hanyalah para ahli bid'ah
semisal Mu'tazilah dan mereka menuduh Ahli Sunnah

dengan sebutan Jabariyyah, sebab menurut mereka

orang yang menetapkan takdir adalah Jabariyyah. Maka

pilihlah sendirijalan mana yang engkau pilih; jalan ahli

hadits ataukah ahli filsafat?!!

2.: Seperti inikah caranya?!

Kalau memang ada sebagian orang yang salah paham

tentang hadits takdir, akankah kita menolak dalil yang

shohih hanya karena kesalahpahaman tersebut?ll Dari

manakah kaidah semacam ini?!Mengapa kita memukul
rata seperti ini?! Demi Alloh, kalau saja kita buka pintu
ini, di mana kalau setiap kali ada seorang yang salah

paham dalam memahami suatu dalil lalu kita tolak dalil

tersebut, entah lperapa banyak hadits shohih -bahkan
ayat al-Qur'an- yang akan kita mentahkan, sehingga
dengan demikian gugurlah keimanan kita terhadap
takdir yang merupakan rukum iman keenam ini!!

Sesungguhnya menghadapi kesalahpahaman ma-

nusia bukanlah dengan cara menolak dalil, tetapi de-
ngan meluruskan kesalahpahamantersebut sebagai-

mana yang dilakukan Rosululloh ffi dan para ulama
salaf. ladi, ajarkanlah kepada manusia aqidah sho-

hihah menurut al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman
salaful ummah. Dengan cara seperti ini, maka manusia

akan memahami hadits-hadits tentang takdir dengan
pemahaman yang benar, tanpa kebengkokan.

3.: Pemahaman Para Salaf
Sesungguhnya para ulama lslam semenjak dulu

hingga sekarang senantiasa eksis menielaskan hadits-

W

x
.l'

lmam al-Ajurri':{F..: berkata dalam asy-Syari'ah (2/748):"Hadits Ali ini memiliki beberapa jalur yang banyak, kami cukupkan

sebagian sajal'

Boleh mengatakan '!abriyyah" dengan mensukun ba' alau"Jabariyyah" dengan memfathah ba' (Lisanul Arob 4/116),

sekalipun yang lebih fashih adalah Jabariyyah. (Lihat a/-Qomus al-Muhith al-Fairuz Abadi l/399)

Lafazh Jabr adalah lafazh yang baru, tidak ada dalam al-Qur'an maupun Sunnah. (Majmu' Fatawa lbnuTaimiyyah 8/132,294,461).

Adapun pemahaman Jabariyyah dalam masalah takdir adalah mereka berkeyakinan bahwa hamba itu terpaksa dalam

perbuatannya, dia tidak memiliki kehendak seperti halnya daun pohon yang digoyang oleh angin ke manapun bertiup.
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Manisnua lman Terhadao Takdir

hadits tentang takdir dan menyibak segala kerancuan
yang melekat pada pikiran manusia. Mereka juga mem-
bantah secara keras paham Qodariyyah dan Jabariyyah,
serta menjelaskan secara gamblang paham Ahli Sun-
nah wal Jama'ah tentang takdir. Lantas mengapa harus

I diperrnasalahkan lagi?!

Sesungguhnya para sahabat n$,b telah memahami
hadits-hadits seperti ini dengan pemahaman yang
lurus, di mana beriman kepada takdir tidaklah meng-
halangi amal, namun malah menimbulkan semangat
dalam beramal. Oleh karena itulah, seorangftli antara
mereka berkomentar tatkala mendengar hadits-hadits
seperti ini:"Saya sekarang malah lebih bersemangat un-
tuk beramal."lbnulQoyyim ffH berkata:"Hal ini menun-
jukkan dalamnya pemahaman para sahabat^ tajamnya
akal mereka, serta kebenaran ilmu mereka, kareqa Nabi

ffi memberitakanl'epada mereka tentang takdir setiap
hamba dengan sebab, dan seorang hamba mendapat-
kan takdirnya dengan sebab yang dimudahkan bagi-
nya! (Syifo'ul Alil 1/119-120). Jadi mengapa kita tidak
menyebarkan pemahaman shohih ini?l!

4.: Rusaknya Paham Jabariyyahrtor

Paham Jabariyyah mengatakan bahwa manusia itu
terpaksa dalam perbuatannya, dia tidak memiliki kehen-
dak karena semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak
perlu lagi beramal. Sungguh ini adalah paham yang ru-
sak dan merusak, karena konsekuensinya adalah meng-
gugurkan syari'at. Mereka tinggalkan amal-amal sholih
seperti sholat, puasa, do'a, amar ma'ruf nahi munkar,
karena semua itu tidak ada faedahnya, sebab apa yang
Alloh kehendaki pasti terjadi, tidak perlu do'a dan amal.
Bahkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran
syar'i seperti zina, mencuri, dan sebagainya karena ala-
san bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh Alloh dan
mereka hanyalah menjalankannya.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila Syaikhul ls-

la m I bn u Ta i m iyy ah f*a me n gata ka n ba hwa Ja ba riyya h
lebih sesat dari Qodariyyah yang mengingkari takdir,
sebab konsekuensi paham Jabariyyah adalah meng-
gugurkan perintah dan larangan, halal dan haram, janji
dan ancaman, bahkan beliau menilai bahwa Jabariyyah
jauh lebih sesat daripada Yahudi dan Nashoro. (Majmu'
Fatawa 8/288)

FnWntO [-l4p115rrrr

Hadits inimerupakan garis pembeda dalam masalah

takdir dan penjelas segala kerumitan seputarnya. Hal ini
sangat nampak bagi orang yang memahaminya. Oleh
karenanya, Nabi ffi dalam hadits ini menjawab per-
tanyaan yang sering terlontar di bibir manusia tentang
takdir, dan beliau menjelaskan duduk permasalahan-
nya secara gamblang. Selain itu, hadits inijuga mengan-
dung beberapa faedah penting lain, di antaranya:

1.:Wajibnya iman terhadap takdir
Hal ini telah dimaklumi bersama dalam al-Qur'an,

hadits, dan kesepakatan ulama. Barangsiapa menging-
karinya berarti dia keluar dari rel agama.

Bila anda bertanya: Apakah hikmah dan buah kita iman
terhadap takdir? Kami jawab: Banyak sekali hikmah-
nya(t2), di antaranya tawakkal dan yakin hanya bertum-
pu kepada Alloh semata, tidak ujub (bangga diri) tat-
kala mendapatkan nikmat karena.semua itu dari Alloh,
menggapai ketenangan hati di saat tertimpa musibah,
keberanian dalam menghadapi hidup, dan sebagainya.

2.: Bantahan kepada kelompok Qodariyyah
dan Jabariyyah

Hal itu karena Nabi ffi menetapkan bahwa kita
semua telah ditakdirkan tempatnya kelak; di surga atau
neraka. Namun dalam waktu yang sama, Nabi ffi juga
memerintahkan kepada kita untuk beramal dan ber-
usaha karena Alloh akan memudahkannya, dan beliau
tidak mengatakan bahwa.manusia terpaksa dalam per-
buatannyp sebagaimana sangkaan Jabariyyah.

3.: Penetapan tulisan segala takdir di Lauh
Mahfuzh

Hal ini berkonsekuensi bahwa Alloh mengetahui se-
gala sesuatu sebelum terjadinya. Dan perlu diketahui
bahwa para ulama menyebutkan ada empat tingkatan
dalam beriman kepada takdir, yaitu:

a. llmu, yakni kita beriman bahwa Alloh mengetahui
segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi,
berdasarkan fi rman-Nya:

Tidakkoh kamu mengetahui bahwa sesungguhnya
Alloh mengetahui apa saja yang ada di langit dan di
bumi? Bahwasanya yong demikian itu terdapat darlam

(10) Lihat pembahasan menarik masalah ini dalam kitab al-Qodho'wal Qodarhal.T2-95 oleh DR. Umar Sulaiman al-Asyqor.
(rr) Diramu dari at-Tibyan fi Aqsomil Qur'an (51-53) oleh lbnu Qoyyim al-Jauziyyah dengan, beberapa tambahan.
('2) Lihatkitabal-lmonbil Qodho'wal Qodarhal.2l-43olehMuhammadbinlbrohimal-Hamd.beliaumenyebutkandua

puluh tiga hikmah. Dan juga kitab al-Jomi'ash-Shohih fil Qodorhal.l 1-12 oleh Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, beliau
menyebutkan dua belas point.
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sebuoh kitab (Lauh Mahfuzh). Sesunggunnya yong

demikian itu amat mudah bagiAlloh. (QS. al-Hajj [22]:
70)

b. Tulisan, yakni kita beriman bahwa Alloh telah me-
nulis semua takdir di Lauh Mahfuzh, berdasarkan fir-
man-Nya:

u

Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumidan
(tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertu-
tis dolam kiiab (LauhuTMahfuzh) sebelum Kami men-
ciptakannya. Sesungguhnyo yong demikian itu adqloh
mudah bagiAlloh. (Q5. al-Hadid l57l:22)

Kehendalc yakni kita beriman bahwa tidak ada se-

suatu pun yang terjadi melainkan dengan kehendak
Alloh, berdasarkan fi rman-Nya:

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh
jalan itu) kecuali apabila dikehendakiAlloh, Robb se-

mesta alam. (QS. at-Takwir [81]: 29)

d. Ciptaan, yakni kita beriman bahwapegala sesuatu
di langit dan bumi ini diciptakan oleh Alloh, tiada
pencipta selain-Nya, berdasarkan fi rman-Nya:

5.: Nabi ffi berdalil dengan al-Qur'an
dalam masalah pokok-pokok agama

Di samping itu, beliau juga menganjurkan kepada
para sahabat n$ragar berdalildengannya. Hal inimeru-
pakan bantahan terhadap sebagian kalangan yang ber-
pemahaman bahwa ucapan Alloh dan Rosul-Nya tidak
menunjukkan yakin dalam masalah aqidah!!

6.:Sunnah Nabiffi itu diambildan selaras
dengan al-Qur'an

'Perhatikanlah sabda beliau ffi: "Berusahalah, semua
orang ikan dimudahkan urusannyal'Betapa sangat se-

suai dengan firman Alloh:

6FJ.L is'vs@i3its

Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Alloh)
dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang
terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan bagi-
nya jalan yang mudah. (QS. al-Lail l92l:5-7)

7.:Di antara manusia ada yang diciptakan
untuk mendapatkan kebahagiaan
dan ada juga yang diciptakan untuk
mendapatkan kesen gsaraan

Hal ini menibantah sebagian kalangan yang ber-
pemahaman bahwa semua manusia diciptakan untuk
bahagia, hanya saja mereka memilih kesengsaraan pa-

dahal sebenarnya mereka tidak diciptakan untuk seng-
saral!

8.: Penetapan adanya sebab

Hal inijuga nampak jelas sekali, seperti: kenyang se-

babnya adalah makan, memiliki anak sebabnya adalah
pernikahan, pandai sebabnya adalah belajar, dan seba-
gainya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada seorang
ingin pandai, ingin punya anak, ingin kenyang, tetapi
tidak mau mengusahakan sebabnya, niscaya dia akan
dianggap'gila". Jadi, mencari sebab tidaklah menafikan
takdir sebagaimana juga tidak menafikan tawakkal.

9.:Tidak boleh beralasan dengan takdil
dalam perbuatan maksiat atau
meninggalkan kewajiban('3)

,;"
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.... Dan Dia menciptakan segala sesuotu dengan sera-
pi-rapinya. (QS. al-Furqon [25]: 2)

4.: Para sahabat.*{.L,., adalah man usia yan g
paling mengerti tentang pokok-pokok
agama

Hal itu dikarenakan mereka mempelajarinya lang-
sung dari seorang yang paling mengerti tentang
Alloh (yakni: Nabi Muhammad ffi), sehlngga apa-
bila mendapati suatu kerumitan mereka segera mena-
nyakannya kepada beliau ffi lalu beliau menjawabnya
dengan jawaban yang dapat menghilangkan segala
kerancuan. Jadi, merekalah orang yang paling mengerti
tentang,lanilasan agama, bukan para ahli bid'ah dan
pengekor hawa nafsu dari kalangan pengibar bendera
fi lsafat dan sejenisnya.

x
.{

(1o Lihat masalah ini secara panjang lebar dalam kitab Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah, al-lhtijaj bil Qodar.
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BAGIAN PERTAMA:
IMAN MENURUT
AHLUS SuNNnu

WAL JAMAAH

POKOK PEMBAHASAN

Ilmuilah makna "IMAN"

iman itu bercabang-cabang

Iman itu bertingkat-fingkat

- T:1"uliY",1I ov!!,91* *
Hubungan AMAL dan KEKAFIRAN
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Muogooltrneu
Segala puji beriring dengarl cinta dan pengagungan hanya semata-mata milik

Alloh yang telah menjelaskan hakikat dan pokok-pokok keimanan dalam al-Qur'an t

dan sunnah serta menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi dalam menjelaskan
Islam, iman, dan ihsan. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah
secara haq kecuali Alloh dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Alloh dan
Rosul-Nya. Beliau telah menjelaskan risalah Islamiyyah dengan selengkap-lengkapnya
dan berjuang di jalan Alloh dengan sebenar-benarnya hingga kematian menjemputnya.
Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, istri-istri, keluarga, sahabat, dan para
pengikut mereka dalam kebajikan hingga hari pembalasan, amma badu:
Sidang pembaca rohmatullohi'alaikumlt

Dalam edisi kali ini dan edisi-edisi mendatang -insya Alloh-, dalam rangka
memenuhi permintaan sebagian pembaca, kami akan hadirkan ke hadapan anda
pembahasan tentang hakikat iman dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang kami
anggap perlu kita kaji dan ilmui agar dengannya kita mengetahui -dengan izin Alloh-
antara al-haq dan al-bathil dalam masalah ini. Semoga Alloh senantiasa memberikan
taufiq kepada kita dalam itiqod, ilmu, amal, dakwah di jalan-Nya, dan kesabaran di
atasnya, sesungguhnya AIloh Maha Kuasa atas semua ini.

Oleh : Abu Z.ahroh al-Anwar

dll.

MerNe IueN Srcene Svnnr
Ketahuilah wahai sauda raku rohim akumulloh!

Bahwa makna iman secara syar'i adalah: i'tiqod
dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan.
Bilamana ada orang bertanya apa landasan makna ini?
Landasan makna ini adalah al-Qurhn dan sunnah, dan
para cendekiawan dari ulama Ahlu Sunnah telah ber-
ucap dengan makna ini. Untuk lebih jelasnya, simaklah
perincian berikut ini!

A.lman adalah i'tiqod dalam hati

t-: -l l( tr.r , t-a, ,, - i. -6 -5j {-l-l :+Jt t}tt t*t; J-.i--'.lt Wt+ X
\- - 'r .:

izl p;*i<F J4G !t;viu+

orang-orang yaig beriman, penuhilah akad-akad
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang

akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) de-

ngan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Alloh menetapkan hu-

kum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-

Maidah [5]: I)

B.lmon adalah ucaptan lisan

U-t g;z$,trkj 6;"tJ Je; t; bj)
is"t q,r 3#i';rlc, i.k: uii:i
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Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman

kepada Alloh dan apo yang diturunkan kepada kami,

dan apa yang diturunkan kepada lbrohim, Isma'il, Ishaq,

YaQub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan ke-

pada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada

nabi-nabi dari Robbnya. Kami tidak membeda-bedakan

seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk
patuh kepada-Nyal' Maka jika mereka beriman kepada

apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh me-

reka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpa-

ling sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan
(dengan kamu). Maka Alloh aksn memelihara kamu
dari mereka. dan Dialah yang Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui. (QS. al-Baqoroh l2l: 136-137)

C.lman adalah perbuoton anggota badan

.iu-'K-i B
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D an demiki an (pula) Kami telah menj adikan kamu (umat

Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi

saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosul (Muham-

mad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami
tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (seka-

rang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata)

siapa yang mengikuti Rosul dan siapa yang membelot.

Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat,

kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh

Alloh; dan Alloh tidak akan menyia-nyiakan imanmu.

Sesungguhnya Alloh Maha Pengasih lagi Maha Penya-

yangkepada manusia. (QS. al-Baqoroh [2]: 143)

Saudaraku yang dirohmati Alloh, bila telah kita ketahui
hal ini maka ketahuilah pula bahwa:

o Bukanlah keimanan hanya semata ucapan dan per-

buatan tanpa i'tiqod, karena keimanan seperti ini
adalah keimanan orang-orang munaf k. Alloh Tahla

berfirman:

Hakikat lman, bag. ke-t

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami

beriman kepada Alloh dan hari kemudian padahal

mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang

beriman." (QS. al-Baqoroh [2]: 8)

Bukanlah keimanan hanya semata ilmu, karena ini
(semata-mata ilmu) adalah keimanan orang-orang
kafir dan orang-orang yang ingkar (kepada Alloh
dan rosul-Nya). Alloh Ta'ala berfirman:

Dan mereka mengingkarinya Karena kezaliman dan

kesombongan (mereka) padahal hati mereka. meyakini

(kebenaran)ny a. Maka perhatikanlah betap a kesudahan

orang-orang yang berbuat kebinasaan (QS. an-Naml

l27l: ru)

S"(le

Sesuigguhnya Kami mengetahui bahwasanya apa

yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (ja-

nganlahkamubersedihhati), karenamereka sebenar-'',r,.
nya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-

orang yang zholim itu mengingkari ayat-ayat Alloh.
(QS. al-An'am [6]:33)

, 
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Maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa ' 
.,r..,

gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat'mayat
yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

(QS. al-Ankabut l29l: 37)

. Bukanlah keimanan bila hanya semata ucapan aun ;i,
i'tiqod tanpa amalan, karena Alloh menamakan

amalan sebagai iman. Alloh Ta'ala berfirman (yang

artinya): "Dan demikian (pula) Kami telah menjadi- .
kan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan '
agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia

dan agar Rosul (Muhammad) menjadi saksi atas

(perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan

kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melai

a

efi;AV ift Lv Jrl r, q6i bsv
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Hakikat tman. baa. ke-l

agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang
mengikuti Rosul dan siapa yang membelot. Dan
sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat,

kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Alloh; dan Alloh tidak akan menyia-nyiakan
imanmu. Sesungguhnya Alloh Maha Pengasih lagi
Mah a P eny ay an g kep ad a m anu s i a." ( QS. al- B aqoroh

l2l: ra3)

Berkata Imam Bukhori'ffF.--,: 'Aku menjumpai berkali-
kali dan dari suatu masa ke masa yang lain, lebih dari
seribu orang laki-laki dari kalangan ahli ilmu dari Hi-
jaz, Makkah, Madinah, Kufah, Bashroh, Wasith, Bagh-
dad, Syam, Mesir ... maka tidaklah aku melihat seorang
pun dari mereka berselisih dalam hal ini, yaitg: Agama
adalah ucapan dan perbuatan...l' (Syarh Ushulul lJiqod
Ahli Sunnah Il173-174)

Dari pembahasan makna iman secara syar'i, dapat kita
ketahui secara qoth'i (pasti), bahwa amal termasuk dari
iman. Dan inilah keyakinan yang haq dan para ahli
ilmu dari kalangan pendahulu umat ini telah berucap
dengannya.

IMAN BERCABANG-CABANG

Rosululloh ffi bersabda: "Iman lebih'dari tu-
juh puluh atau enam puluh cabang, paling utamanya
perkataan 'La llaha lllalloh'dan paling rendahnya me-
nyingkarkan gangguan dari jalan, dan malu merupakan
cabang dari keimananJ' (HR. Muslim: 35, Abu Dawud:
4676,Tirmidzi: 2614)

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai pokok
penjelasan bahwa amalan termasuk dalam iman dan
bahwasanya iman bercabang-cabang.

Berkata Ibnul Qoyyim W.,,:"Imanadalah pokok, ia
memiliki cabang-cabang yang berbilang dan setiap ca-
bang dinamakan iman. Sholat adalah iman, sedemikian
juga zakat, haji, puasa, dan amalan-amalan batin se-

perti rasa malu dan tawakkal .... Di antara cabang-ca-
bang ini adayang iman akan hilang dengan hilangnya
cabang tersebut, seperti syahadat, dan ada yang (iman)
tidak hilang dengan hilangnya, seperti menghilangkan
gangguan dari jalan; dan di antara keduanya terdapat
cabang-cabang yang berbeda-beda dengan perbedaan
yang besar. Di antara cabang-cabang tersebut ada yang
dimasukkan ke dalam syahadat dan lebih dekat ke-
padanya dan ada yang dimasukkan ke dalam cabang
menghilangkan gangguan dan lebih dekat kepadanya.
Dan demikian pulalah kekufuran, ia memiliki pokok
dan cabang-cabang. Sebagaimana cabang keimanan

alah iman, maka cabang kekufuran adalah kekufuran.

Rasa malu adalah iman dan sedikit rasa malu adalah
cabang kekufuran. )ujur adalah cabang iman dan dusta

adalah cabang kekufuran .... Semua kemaksiatan ter-
masuk cabang dari kekufuran, sebagaimana ketaatan
adalah cabang dari imanl' (Kitabush Sholat:53)

IMAN BERTAMBAH DAN
BERKURANG

B erkata Imam Bagho wi'fflfu : "Sahab at,- tabi'in, dan
ulama setelah mereka telah menyepakati bahwasanya
amalan termasuk dari iman ... dan mereka berkata:
'sesungguhnya iman adalah ucapan, amalan, dan aqi-
dah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang de-
ngan kemaksiatanl" (Syarhus Sunnah Il78)

Di antara dalil-dalil masalah ini: (1) QS. al-Fath [48]:
a; (2) QS. al-Anfal [8]: 2, (3) QS. at-Taubahfgl: na, @)

QS. al-Muddatstsir [74]: 31, (5) QS. Ali Imron l3l: r73.

Orang-orang mu'min bertingkat-tingkat derajat
keimanan mereka. Di antara mereka ada yang memi-
liki pokok iman, ada yang memiliki iman wajib, dan
ada pula yang memiliki iman mustahab. Berikut ini
penjelasan tentang tiga martabat keimanan tersebut:

* Pokok lman (Ashlul lmanl

Martabat keimanan ini dinamakan pula dengan
"iman mujmal (global)" ataa"muthlaqul iman".

Maksudnya adalah derajat keimanan yang teren-
dah, merupakan syarat keshohihan iman seseorang,

dan menjadi syarat selamat dari neraka di akhirat jika
meninggal di atas iman ini. Keimanan ini tidaklah me-
nerima pengurangan, karena dengan berkurangnya be-
rarti pemiliknya keluar dari nama iman.

Pemilik martabat keimanan ini dinamakan seorang
mu'min yang kurang iman atau fasik. Termasuk ke

dalam martabat ini para pelaku dosa besar secara

umum dan juga orang-orang yang baru masuk Islam
dari ahli ketaatan dari kalangan orang yang belum ma-
suk hakikat keimanan di dalam hati mereka.

Semua orang yang dinyatakan dalam nash-nash (al-

Qur'an dan sunnah) hilang keimanannya dari kalangan
ahli maksiat, ia masuk ke dalam martabat ini, sebab

yang ditiadakan dalam nash-nash ini adalah hakikat
iman dan kesempurnaannya yang wajib dan adapun
pokok iman tidaklah hilang kecuali apabila melaku-
kan amalan kufur yang besar. Berkataal-MarwazrEfu:
"Kekufuran adalah lawan dari pokok keimanan, karena
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iman ada pokok dan cabangnya. Tidaklah ada kekufur-

an sehingga hilang pokok dari iman...l' (Ta'zhimu Qo-

dri Sholat 21567)

* lmanWajib

Dan dinamakan pula dengan: iman yang sempur-

na, iman yang rinci, iman mutlak, atau hakikat iman.

Pemilik keimanan ini termasuk dari golongan

orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban

dan menjauhi dosa-dosa besar dan ia termasuk orang

yang mendapatkan janji dimasukkan surga tanpa hi-

sab (perhitungan amal jelek dan baiknya). Berkata al-

Marwazi d.ii5: "sesungguhnya nama mu'min, kadang

dimutlakkan pada dua sisiaemahaman: satu nama un-'
tuk menamai keluarnya seseorang dari kekafiran d3n

masuk ke dalam Islam (iman yang pokok), dan satu

nama melazimkan kesempurnaan iman dan ia adalah

nama sanjungan, rekomendasi yang wajib dengannya

ia dimasukkan ke dalam surga dan selardat dari neraka

.... Dan orang-orang mu'min yang Alloh sanjung, reko-

mendasikan, dan janjikan mereka masuk surga adalah

orang-orang yang menyempurnakan keimanannya dq-

ngan menjauhi segala macam kemaksiatan dan men-

jauhi dosa-dosa besar...." (Syarh Muslim lll48)

Apakah dosa-dosa kecil mempengaruhi keimanan

wajibnya?

|awab: Rosululloh ffi tidaklah meniadakan ke-

imanan (iman wajib/mutlak) kecuali bagi pelaku dosa

besar, dan bila tidak, orang mu'min yang mengerjakan

dosa kecil, sesungguhnya dosanya tersebut akan terha-

pus oleh perbuatan baik yang dilakukannya dan oleh

dosa besar yang dijauhinya, tetapi ia kurang iman bila

dibandingkan dengan orang yang meninggalkan dosa-

dosa kecil. Barangsiapa yang mengerjakan iman wajib

tetapi mencampurnya dengan dosa-dosa kecil yang

terhapus dengan selainnya, terkurangkan derajatnya

dibandingkan dengan orang yang tidak mengerjakan-

nya. (Lihat al-Iman: 337)

Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa pe-

milik keimanan ini pun bertingkat-tingkat sesuai de-

ngan derajatnya dalam meninggalkan dosa-dosa kecil.

Semakin bersungguh-sungguh ia meninggalkan dosa-

dosa kecil, semakin kuat pula keimanan wajibnya.

Hakikat lman. baa. ke-|

.i. lman Mustahab

Iman jenis ini dinamakan pula dengan iman yang

sempurna dengan berbagai hal yang sunnah. Martabat
ini adalah martabat ihsan.

Pemilik keimanan ini tidak cukup dengan me-

ngamalkan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan
keharaman-keharaman, bahkan ia menambahnya de-

ngan perbuatan-perbuatan sunnah.

Tiga martabat inilah yang diisyaratkan oleh Alloh

ffi,dulu- firman-Nya:

b

l;uo b v;*i'u"4, ;$f a;ti ; V

lt,. --. , tt 
"-t ',.i st,i. .t' :

eu {e) "*J #r -#:J.}J.tb }4*

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang
yang Kami Pilih di antara hamba-hamba Kami,lalu di
antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sen-

diri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan

di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat

kebaikan dengan izin Alloh. Yang demikian itu adalah

karunia yang amat besar. (QS. Fathir l35l:32)

BILAMANA AMAL
DITINGGALKAN

Perlu diketahui dengan seksama, bahwa maksud
amalan dalam pembahasan ini adalah amalan hati,
amalan lisan, dan amalan anggota badan. Orang yang

menyelisihi agama Islam dari sisi amalan, secara global
ada dua macam:

1. Meninggalkan sesuatu yang disyarihtkan.

2. Mengerjakan larangan

Berikutnya, simaklah penjelasan masalah ini!

cian masalah ini ialah sebagai berikut:

o Meninggalkan i'tiqod (keyakinan)

1. Meninggalkan sesuatuyang disyari'atkan ,'t 

,,.;,

Meninggalkan sesuatu yang disyari'atkan tidak- .,,,,:,,

lah keluar dari tiga hal, yaitu: meninggalkan i'tiqod, ,}),
ucapan, dan amalan anggota badan. Dan adapun perin-

Meninggalkan keimanan terhadap rukun iman yang

enam dan keimanan terhadap segala kabar dari Ro-

sululloh ffi berkaitan dengan perincian enam rukun
iman tersebut, atau tidak memp ercayai tentang ka;
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Hakikat lman. baa. ke-l

bar-kabar umat yang telah lalu atau yang akan datang,
berupa kabar tentang fitnah, peperangan-peperangan,
tanda-tanda hari kiamat, dan segala hal yang akan ter-
jadi ketika mendekati hari kiamat, atau tidak meyakini
wajibnya kewajiban-kewajiban yang zhohir ataupun
keharaman perkara-perkara yang zhohir keharaman-
nya; tidak meyakini atau ragu terhadap salah satu dari
perkara tersebut merupakan kekufuran yang menge-
luarkan dari agama Islam. Alloh Ta'ala berfirman:

,,<;i, -4-yi: iftirav1;r; s-,ft 4g-*
1(z.lz

u Jr\ a:li-i-aiiS -4-: &',ii aai

-4*)'r --Se -^5.;St ['il5! vr':Is
* aU 

(4:);E"e 3b r{;J6
Wahai orang-orang yang beriman, tetaptah be,riman ke-

pada Alloh dan rosul-Nya dan kepada kitab yang Alloh
turunkan kepada rosul-Nya serta kitab yang Alloh tu-
runkan sebelumnya. barangsiapa yang kafr kepada

All oh, m al aik at - m al aikat -1,{y a, kit ab - kit ab - Ny a, r o s ul -

rosul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya

orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. an-Nisa' [4]:
136)

4.r.E) (an 6l*
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada AIIoh dan
rosul-rosul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara
(keimanan kepada) Alloh dan rosul-rosul-Nya, dengan

mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian

dan kami kafr terhadap sebahagian (yang lain)", serta

bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan
(tengah) di antara y ang demikian (iman atau kafr), mere-

kalah orang-orang yang kafr sebenar-benarnya. Kami
telah menyediakan untuk orang-orang yang kafr itu sik-
saan yang menghinakan (QS. an-Nisa [4]: 150-151)

Berkata Ibnu Bathoh 'M: "sedemikian pula, beriman
dan membenarkan semua yang didatangkan oleh rosul
dari sisi Alloh dan apa yang diucapkan oleh Alloh

adalah wajib. Dan kalau seandainya seseorang ber-
iman terhadap semua yang dibawa oleh rosul, kecuali
satu saja, ia kafir dengan sebab penolakannya tersebut
menurut kesepakatan ulama." (al-Ib anah: 2Il)
B erkata Q odhi'Iyadh'ffF.--, r " D unsedemikian pula, kami
(meyakini) secara qothi kekafiran orang yang mendus-
takan dan mengingkari salah satu di antara dasar-dasar .

syari'at dan apa yang diketahui secara yakin dengan
penukilan secara mutawatir dari perbuatan rosul dan
terjadi ijma' yang bersambung atasnya, seperti orang
yang mengingkari wajibnya sholat atau jumlah roka'at
dan sujud-iujudnyal' (asy - Sy tfa' 2 I 17 03)

Berkata Imam an-Nawawi'fi)6: "sesungguhnya orang
yang m'engingkari kewajiban zakat pada zaman ini,
ia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin dan
sedemikian pula orang yang mengingkari sesuatu dari
perkara-perkara agama yang telah disepakati umat ini,
bilamana tersebut ilmu tentang hal itu, seperti sholat
lima waktu, puasa Romadhon, mandi janabat, keharam-
an zina, keharaman khomer, keharaman menikahi
mahrom, dan lain-lainnya dari hukum-hukum agama,

kecuali oranglang baru masuk Islam dan tidak menge-
tahui hukum-hukum Islam, maka sesungguhnya jika ia
mengingkari sesuatu darinya, tidaklah ia kafir." (Syarh

Muslim 11205)

o Meninggalkan ucapan

Hal ini terbagi menjadi dua jenis:

a.Apabita ditinggalkan maka pelakunya kafir, yaitu:
mengucapkan dua kalimat syahadat. Barangsiapa
tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat pa-
dahal ia mampu mengucapkannya, maka ia telah ka-
fir menurut kesepakatan kaum muslimin, walaupun
meyakini kebenarannya.

Berkata Ibnu Hazm M: "Barangsiapa meyakini ke-
imanan dengan hatinya, namun tidak mau mengu-
capkan dengan lisannya, tanpa adanya alasan men-
jaga diri (dari suatu kemadhorotan pada jiwanya)
maka ia kafir di sisi Alloh dan di sisi kaum muslimin."
(al-Muhalla I161)

b.Apabila ditinggalkan maka pelakunya tidak ka-
fir, tetapi maksiat, yaitu: kewajiban-kewajiban lisan
yang lain, seperti menjawab salam, amar ma'ruf nahi
munkar, mengajari orang jahil, menunjuki orang se-

sat jalan, menunaikan persaksian yang wajib, berlaku
jujur. (Lihat Madarijus Salikin lll1.4-ll5)
Berkata Ibnu Rojab ffFt:"Dan adapun cabang-cabang
Islam dan iman, tidaklah seorang hamba keluar dari
Islam bilamana ia meninggalkannya, menurut Ahlu
Sunnah wal Jama'ah, dan hanya saja orang-orang
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Khowarij dan yang semisal mereka dari kalangan ahli
bid'ah menyelisihi di dalam masalah inil' (Fathul Bari
y26)

Dan beliau berkata pula: "Dan cabang-cabang ke-

imanan selain dari lima rukun iman dan penopang-

penopangnya, apabila hilang darinya, maka kurang
bangunannya, namun landasan bangunannya tidak-
'lah hancur dengan kekurangan tersebutl' (Fathul

Bari I127)

o Meninggalkan amalan anggotabadan

Meninggalkan amalan anggota badan, terbagi menjadi
dua bagian:

a. Terjadi perselisihan di dalamnya tentang kekafiran-
nya apabila ditinggalfun, yaitu: empat rukun Islarn

sesudah syahadat (sholat, zakat, puasa, haji). Ulama
berselisih tentang kekafiran orang yang mening-
galkan salah satu dari kewajiban-kewajiban ini dan

semua ucapan dalam masalah ini diriwayatkan dari
Imam Ahmad.
Berkata Ibnu Rojab 'ff.Ht."Danadapun hilangnya em-
pat rukun Islam setelah syahadat, ulama berselisih
apakah keislaman seseorang (turut) hilang dengan-
nya dan atau dengan salah satu darinya, ataukah
tidak. Ataukah dibedakan antara sholat dan selain
sholat; maksudnya: keislaman seseorang akan hilang
apabila sholat ditinggalkan dan tidak hilang dengan
meninggalkan selain sholat, ataukah keislaman sese-

orang hilang dengan meninggalkan sholat dan zakat
dan tidak hilang dengan meninggalkan selain dari
keduanya? Dalam masalah ini terdapat perselisih-
an yang masyhur, dan semuanya dihikayatkan dari
Imam Ahmad' (Fathul Bari Il22-23)

Dari penjelasan ini, dapat kita ketahui bahwasanya
barangsiapa yang mengucapkan perkataan-perkataan
tersebut tidaklah keluar dari perkataan Ahli Sunnah
dan tidaklah boleh kita nisbatkan pengucapnya kepa-
da kebid'ahan, dan bahkan jikakita membid'ahkannya
akan membawa kepada pembid'ahan terhadap pen-
dahulu umat ini. Dan adapun seseorang menguatkan
salah satu dari ucapan tersebut dengan berdasarkan
dalil-dalil yang ada, tidaklah mengapa. Dan inilah
yang dilakukan oleh para cendekiawan dari kalangan
ulama. Mereka berijtihad dan menganggap benar
salah satu dari pendapatyangberselisih tersebut tan-
pa membid'ahkan pihak yang keliru, selagi mereka
mempunyai imam dalam ucapannya tersebut. Mereka
(para cendekiawan dari kalangan ulama) membeda-
kan antara masalah-masalah yang ada perselisihan
antar Ahlu Sunnah, dengan masalah-masalah yang
'tidak 

menyelisihinya melainkan ahli bid'ah (serta)

yang dibid'ahkan apabila orang menyelisihinya.

Hakikat lman. baa. ke -1

b.Terjadi kesepakatan di antara Ahli Sunnah, bahwa

barangsiapa yang meninggalkannya tidaklah kafir,
yaitu: semua amalan wajib setelah lima rukun Islam.

Seorang muslim tidaklah dikafirkan ketika mening-
galkannya asal tetap dalam keyakinan akan wajib-
nya, menurut seluruh Ahli Sunnah, dan telah berlalu
penjelasan hal ini.

Mengapa tidak dikafi rkan?

]awab: Karena seorang hamba apabila ia meninggal-
kan sesuatu yang diperintahkan, adakalanya ia meya-
'kini akan wajibnya dan adakalanya tidak meyakini
akan wajibnya. Apabila ia telah meyakini akan wajib-
nya dan meninggalkan pelaksanaan kewajiban terse-

but, maka tidaklah ia meninggalkan kewajiban terse-

but secara keseluruhdn, namun ia telah menunaikan
sebagiannya yaitu beriman dengannya dan mening-
galkan sebagiannya yaitu beramal dengannya. (Lihat

Majmu' Fatawa20190)

2. Mengerjakan larangan

Pelanggaran seseorang terhadap agama dalam hal
mengerjakan larangan, terbagi menjadi dua macam:

a. Yang mengakibatkan seseorang keluar dari Islam,

yaitu: semua amalan yang membatalkan keimanan-
nya kepada Alloh dan Rosul-Nya, baik berkaitan de-

ngan amalan lisan ataupun amalan anggota badan.

Berkata Ibnul Qoyyim 'ffF.t: "Adapun kufur amali ter-

bagi menjadi: (1) sesuatu yang bertentangan dengan

iman dan (2) tidak bertentangan dengannya. Sujud ke-

pada patung, meremehkan mushhaf al-Qur'an, mem-

bunuh dan mencela nabi adalah termasuk hal yang

bertentangan dengan imanl' (Kit abush Sholat: 3 6)

b.Yang tidak mengakibatkan seseorang keluar dari Is-

lam menurut kesepakatan Ahli Sunnah, yaitu: dosa-

dosa dan kemaksiatan yang tidak menentang pokok
keimanan terhadap Alloh dan Rosul-Nya seperti

zina, minum khomgr, mencuri, durhaka kepada ke-

dua orang tua, mema\an harta anak yatim, dan lain-

.lain kemaksiatan yang tidak mengeluarkan pelaku-
nya dari agama.

Berkata Syaikhul Islam 'KF'-t: "sesungguhnya telah
tetap dari madzhab Ahli Sunnah wal ]ama'ah -yang
al-Qur'an dan sunnah telah menunjukkan kepada-

nya- bahwasanya mereka tidaklah mengkafirkan se-

seorang dari.ahli kiblat dengan sebab suatu dosa dan

tidaklah mengeluarkannya dari Islam dengan sebab

mengerjakan amalan yang terlarang semisal: zina,

mencuri, minum khomer, selagi tidak meninggalkan
iman." (Majmu' Fataw a 20 I 90)
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Hakikat tman. haa. ke-l

-

Dan sebagai penutup pembahasan masalah ini, per-
lu kita ketahui bahwasanya orang yang, meninggalkan
jinsul amal (meninggalkan amalan secara keseluruh-
an, sehingga sama sekali tidak m\miliki amal ketaatan
yang wajib), bukanlah ia seorang muslim.

Berkata Syaikh Ibnu Baz 'ff16 ketika ditanya apa-
kah seseorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada
sesembahan yang bgrhak disembah secara haq kecuali
Alloh dan meyakini dengan hatinya, namun mening-
galkan semua amalan, apakah ia muslim, beliau men-
jawab: "Bukan! Bukanlah ia menjadi seorang muslim
sehingga ia mentauhidkan Alloh dengan amalannya,
mentauhidkan Alloh dengan takut, berharap, menger-
jakan sholat, dan beriman bahwasanya Alloh mewajib.
kan demikian dan rnengharamkan demikian. Tidaklah
tergambar (kenyataannya) bahwasanya seseorang yang
beriman kepada Alloh akan meninggalkan semua ama-
lan. Perkiraan seperti ini tidaklah ada dssarnya-dan ti-
dak mungkin tergambar kejadiannya dari seseorang ...
karena sesungguhnya keimanan yang benar akan men-
dorongnya untuk beramali' (Dinukil dari kaset kedua
dari Syarh Fathul Majid awal side B).
Wqllohu Tqhla Alam bish-showab.

Berkata Syaikh Sholih Alu Syaikh 6^b: "Perselisih-

an antara kita dengan orang-orang Murji'ah-Fuqoha
adalah perselisihan hakiki, bukan perselisihan lafazh,
bukan pula gambaran dan bentuk. Dan (perselisihan)

dari sisi perbandingan, bukan dari sisi kejadiannya.
Perbedaan antara kita dengan mereka adalah; tidaklah
tergambar di sisi mereka bahwasanya ada seseorang
yang memiliki i'tiqod shohih dan mengucapkan kali-
mat tauhid lalu meninggalkan amalan -dalam rangka
melaksanakan perintah Alloh dan rosul-Nya- selama-
lamanya dan tidak meninggalkan larangan -dalam
rangka melaksanakan perintah Alloh dan rosul-Nya-,
maka orang yang seperti ini menurut mereka adalah
muslim lagi mu'min, walaupun tidak beramal sama
sekali.

Dan di sisi kita, bukanlah ia muslim dan bukan pula
mu'min sehingga ada di sisinya jinsul amal. Maksud
jinsul .amal adalah: seseorang mengerjakan perintah
di antara perintah-perintah Alloh dalam rangka taat
kepada-Nya dan berhenti dari larangan-larangan-Nya
dalam rangka taat kepada-Nya.

Kemudian Ahli Sunnah berselisih apakah sholat itu
semisal perbuatan yang lainnya ataukah berbeda
perkaranya. Masalah ini dikenal dengan hukum orang

! meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan.
Ulama Ahlu Sunnah berselisih di dalamnya, sebagai-

.mana telah dikenal masalah ini, dan perselisihan me-
reka bukanlah perselisihan dalam pensyaratan amalan.

Barangsiapa yang mengatakan kafirnya orang yang me-
ninggalkan sholat karena malas lagi meremehkan, ia
mengatakan bahwa amalan yang wajib di sini adalah
sholat, karenanya jika ia meninggalkan sholat, maka
tidaklah ada iman baginya.

Dan Ahli Sunnah yang lain yang mengatakan tidak
kafir jika memang ia meninggalkan karena malas dan
meremehkan, mereka mengatakan harus adanya jinsul
amal, ia harus menunaikan zakat karena melaksanakan
(perintah Alloh dan rosul-Nya), ia harus mengerjakan
puasa karena melaksanakan (perintah Alloh dan rosul-
Nya), ia harus mengerjakan haji karena melaksanakan
(perintah Alloh dan rosul-Nya), yaitu salah satu
darinya. Ia harus mengerjakan ketaatan kaiena melak-
sanakan (perintah Alloh dan rosul-Nya) di dalam hal
tersebut, sehingga ada sebagian amal di sisinya yaitu
ashlul (pokok) amal.

Dan juga, karena tidaklah dinamakan iman sehingga
ada amalan (di dalamnya) dan karena hakikat iman
adalah kembali kepada tiga hal ini, yaitu: ucapan, amal-
an, dan i'tiqod. Barangsiapa mengatakan bahwa amal
keluar dari hakikat iman, maka ia telah meninggalkan
apa yang ditunjukkan oleh nash-nash .... Nash-nash
menunjukkan bahwa amal adalah salah satu dari ru-
kun-rukun keimanan, dan jikalau demikian maka kita
wajib menjadikannya sebagai rukun." (Riyadhul lannah
223-224)

Demikian yang dapat kita pelajari bersama pada edisi
kali ini, semoga bermanfaat. Segala puji hanya semata-
mata bagi Alloh. Sholawat serta salam kepada Rosu-
lulloh, istri-istri beliau, sahabat, keluarga, dan pengikut
mereka dalam kebajikan. Dan kepada Alloh-lah kita
kembalikan segala urusan. /T\

Para pembaca r ohimakumulloh,

Kami informasikan bahwa kgsgmpa ian
mendapatkan maia.lah gdiSi lama d'engan harga

istimewab€Iakhif mulai tanggal 1 Robiul Awal 1428.

Kami tetap menlhargai semangat para pembaca untuk
mendapatkan dan menyebarkan majalah kita ini,

I azakumullohu khoiron.

Kami minta maaf jika ada pesanan yang

belum terlayani dengan baik. Bagi pemesan yang belum
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(r) Ceramah ini telah dibukukan oleh website www.sahab.net dan oleh Markaz al-Imam al-Albani
Yordania pada tahun 2004 M (1425 H).

PARA
PENGEN,{EAN
DAKWATIT

Disusun oleh: L.4st. Arif tuthul [lluvnhin Ahvnad Sailulloh

MUq)DDIMAH
Di antara anugerah Alloh yang wajib disl'ukuri oleh setiap muslim adalah

tersebarnya dakwah yanghaq, Dakwah Salafilyah, di seluruh penjuru dunia de-

ngan begitu pesat pada dekade terakhir ini. Dakwah ini telah merambah ke se-

genap lapisan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia.

Tatkala Dakwah Salafilyah diemban oleh para da'i yang berilmu, memiliki
hikmah, dan memiliki sikap santun, mereka lakianakan *utthul Rosululloh ffi,
dan mereka praktekkan sesuai dengan kernampuan, maka Alloh mendatangkan
manfaat dengan sebab mereka, dan tersebarlah Dakwah Salafilyah di seluruh
penjuru dunia, dengan akhlak, keilmuan, dan hikmah mereka.

Hanya saja pada hari-hari ini Dakwah Salafiyyah mengalami kendala di
dalam perjalanannya, yang sangat disayangkan bahwa kendala ini tidak datang

dari faktor eksternal, justru datang dari dalam, yaitu dari sebagian orang-orang
yang memiliki semangat tinggi di dalam dakwah tetapi miskin dalam segi akhlak,
keilmuan, dan hikmah di dalam dakwah.

Maka di dalam pembahasan kali ini kami hendak menyampaikan petikan
nasehat-nasehat yang berharga dari Syaikh al-Allamah Robil bin Hadi al-Mad-
kholi t()yt terhadap para pengembandakwah Salafiryah di dalam perjalanan
dakwah mereka. Nasehat-nasehat ini kami petik dari ceramah beliau yang ber-
judd al-Hatstsu'qlal Mawaddah wal I'tilaf wa Tahdzir minal Furqoh wal Ikhtilaf
(t) yang beliau sampaikan di hadapan para penuntut ilmu di Jami'ah Islamiryah
Madinah Nabawiyyah pada tahun 2004M (1425 H).

Nasehat-nasehat ini sengaja kami bawakan dengan harapan bisa menjadi
sarana koreksi dan perbaikan bagi langkah kita semua di dalam menebarkan
Dakwah Salafilyah yang kita cintai. Semoga kita semua termasuk orang-orang
yang mendengarkan nasehat dan mengikutinya.

MEK]EPADA
exl; ;3 L;X""/'v,t* \,5;)/';r: y'l\q { " dtr\ ? ,r d/Ak r)
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"Mudahkanlah
dan jangan

persulit,

berikan kabar

. gembira dan
janganlah

tnembuat mereka
lari!"

(HR. Muslim 1732)
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@ Kefala Para Pengemban Dakwah

H E NDAKNYA-
SronnNc DAr
MTNITIDANI
ROSULULLOH ffi

"Di dalam diri Rosululloh ffi
dan di dalam langkah para nabi

-semuanya- terdapat suri teladan
yang baik. Rcsululloh ffi diperin-
tahkan oleh Alloh agar meneladani
para nabi yang datang sebelumnya
dan agar mengikuti petunjuk me-
reka. Dan kita diperintahkan agar
mengikuti petunjuk Rosululloh
M" serta meneladarrinya, Alloh

ffi berfirman,

i:i\-it(&rct'Ui
/ . ,- ..

{ €) 16 iurf\;Yt?tt:
Sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rosululloh itu suri teladan yang
baik bagi kalian (yaitu) bagi orang
yang mengharap (rohmat) Alloh
dan (kedatangan) hari kiamat dan

dia banyak menyebut Alloh. (QS.

al-Ahzab [33]:21)

Suri teladan yang baik ini me-
liputi semua perkara yang dibawa
oleh Rosululloh ffi. Suri teladan
dalam aqidahnya, yaitu hendaknya
kita beraqidah seperti aqidahnya.
Suri teladan di dalam ibadahnya,
yaitu hendaknya kita beribadah
kepada Alloh dengan mengikhlas-
kan agama bagi-Nya dan dengan

meneladani Rosul yang mulia ini
M. Suri teladan dalam akhlak
yang agung yang kadang luput
dari kebanyakan da'i di jalan Alloh
dan luput dari kebanyakan pemu-
da muslim, karena sesungguhnya

Alloh telah memuji Rosul-Nya

ffi d"trgutr pujian yang agung dan
sanjungan yang melimpah; Alloh
ffi berfirman,

4@#'!'utdPv
Dan sesungguhnya kamu benar-
benar berakhlak yang agung. (QS.

al-Qolam [68]: a)

Maka seorang da'i di jalan
Alloh, penuntut ilmu, pemberi
nasehat, dan pemberi petunjuk

-semuanya- perlu meneladani Ro-
sululloh *W, ai dalam aqidahnya,
manhajnya, dan akhlaknya. |ika
perkara-perkara ini telah sempur-
na atau mendekati sempurna pada

diri seora4g da'i di jalan Alloh,
maka akan berhasillah dakwah
ini -insya Alloh- dan disuguhkan
dakwah tersebut oleh ddi tersebut
di dalam gambaran yang terbaik
dan paling utama." (al-Hatstsu'alal
Maw addah w al I' tilaf hal. I 6 - 17)

B E RoRI<WAH
TANpE ArcurErc
AKAN MTnUcIKAN
DRrcwnn

"|ika seorang da'i -di dalim
urusan-urusan dakwahnya- tidak
disertai dengan akhlak-akhlak
yang mulia; di antaranya kesabar.
an, hikmah, rifu (sikap lembut),
Iin (lunak), dan yang lainnya-
yang merupakan perkara-perkara
dhoruri (sangat penting) yang di-
tuntut dalam dakwah para rosul-,
maka itu adalah kekurangaq yang
nampak dalam dakwahnya. li'faka
wajib atasnya agar menyempur-.
nakan dakwahnya.

Banyak orang lalai dari
akhlak-akhlak yang mulia ini!
Dan ini akan memadhorotkan
Dakrqah Salafiyyah dan mema-
dhorotkan para pengikut dakwah
ini karena kelalaian dari akhlak-
akhlak ini, dan menl'uguhkan
dakwah tersebut kepada manusia
dengan cara yang mereka benci,
yang mereka takuti, dan mereka

ngeri terhadapnya dari kekerasan,
kekasaran, dan kebengisan -dan
yang semisalnya-, maka akan
menghalangi diterimanya dakwah;
karena perkara-perkara ini dibenci
dalam urusan-urusan dunia, apa-

lagi dalam urusan-urusan agama.

Maka selayaknya -wahai sau-

daraku- wajib atasmu meneladani
atsar-atsar yang membawakan
metode dakwah di jalan Alloh,
yaitu hendaknya engkau mempe-
lajari siroh Rosul ffi, mempelajari
akhlaknya, mempelajari aqidah-
nya, dan mempelajari manhajnya.

Sebagian orang tidak mempe-
dulikan aqidah Rosululloh ffi, ti-
dak juga manhajnya,.dan menem-
puh manhaj-manhaj dan aqidah-
aqidah yang lainnya, yang dibuat
oleh setan untuk orang-orang yang
ditelantarkan oleh Alloh seperti
ahli bidah dan ahli kesesatan!

Ada orang-orang yang diberi
taufiq menempuh aqidah yang sho-
hih tetapi menyia-nyiakan manhaj
yang shohih!

Ada orang-orang yang diberi
taufiq menempuh aqidah dan man-
haj yang shohih, tetapi di dalam
perilaku mereka menyia-nyiakan
aqidah dan menyia-nyiakan man-
haj. Pada (diri) mereka terdapat al-
haq -yaitu aqidah yang shohihah
dan manhaj yang shohih- tetapi
perilaku dan tindakan mereka di
dalam berdakwah justru memati-
kan dan memadhorotkan dakwah!

fanganlah kalian menyelisihi
Rosululloh ffi dulu- aqidahnya,
dalam manhajnya, dan dalam dak-
wahnya. Wajib atas kalian mem-
pelajari bagaimana Rosululloh ffi
mendakwahi manusia. Ambillah
petunjuk-petunjuk Rosululloh ffi
kepada hikmah, kesabaran, kesan-
tunan, pemaaf, kelunakan, kelem-
butan, dan hal-hal yang lainnya.

Wahai saudara-saudaraku,
bahwa hal yang wajib di dalam

'::
.l
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Kepada Para Pengemban Dakualt ]s@!
lumer/lembek), dan menyifati para

sahabat dan para ulama sebagai

orang- orang y ang mum ay y i'unt

Konsekuensi atas mereka -atas
sikap keras dan kasar yang mem-
binasakan ini- yang telah membi-
nasakan Dakwah Salafiyyah, kon-
sekuensi atas mereka bahwa Rosu-

lulloh ffi sendiri yang berdakwah
dengan kelembutan, hikmah, dan

kelunakan, adalah seorang yang

mumayyi'; kita beristighfar kepada

Alloh darihal ini.

Demi Alloh, mereka tidak
menghendaki dan bermaksud ke-

pada hal ini, tetapi mereka belum
sampai kepada hal ini! Maka wajib
atas mereka -sejak sekarang ini-
agar memahami apa konsekuensi
atas hukum-hukum ini.

Dan kami -demi Alloh- berji-
had, membela dengan hujjah, me-
nulis, menasehati, dan berdakwah
di jalan Alloh dengan rifq (kelem-

butan), maka mereka anggap kami
termasuk orang-orang yang mu-
mayyil mereka tidak menghendaki
kami mengatakan: hikmah, Iunak,
dan lembut!

Sungguh, kami telah melihat
bahwa sikap keras telah membi-
nasakan Dakwah Salafiyyah dan

mencerai-beraikan para pengikut-
nya, maka apayangkita lakukan?!

Maka aku katakan: Wahai saudara-

saudaraku, ketika kita melihat api

telah membakar, apakah kita biar-
kan semakin menyala ataukah kita
lakukan usaha-usaha untuk mem-
adamkan kebakaran ini?!

Maka aku terpaksa -dan ini
adalah kewajibanku- dan ini telah
aku ucapkan sebelum hari ini, teta-
pi saat ini aku tekankan tatkala aku
melihat kerusakan ini, dan tatkala

dakwah kita kepada manusia, hen-
daknya kalian berusaha memenuhi
semuanya ini: ]anganlah engkau

mengambil sebagian sisi dari Islam
dan mengabaikan sisi-sisi yang
lainnya -atau suatu sisi dari sisi-

sisi metode dakwah di jalan Alloh-
dan engkau tinggalkan sisi-sisi
yang lainnya, karena hal itu akan

memadhorotkan agama Alloh, dan
merugikan dakwah dan pengikut-
nyal' (al-Hatstsu hlal Mawaddah
wal l'tilaf hal. 17 -19)

DAKWAH
SRlerrwRH
MENYEBAR DENGAN
ArcuIET, ILMU, DAN
HtKIa,AH

"Demi Alloh, tidaklah Dakwah
Salafiyryah tersebar pada waktu
dekat ini -dan yang lainnya- me-
lainkan di tangan manusia-manu-
sia yang berilmu, memiliki hik-
mah, dan memiliki sikap santun.

Mereka laksanakan manhaj Rosu-

luiloh ffi dan mereka praktekkan
sesuai dengan kemampuan, maka
Alloh mendatangkan manfaat de-

ngan sebab mereka, dan tersebar-

lah Dakwah Salafiyyah di seluruh
penjuru dunia, dengan akhlak,
keilmuan, dan hikmah mereka.

Pada hari-hari ini, kami me-
mandang bahwa Dakwah Salafiy-

yah mengalami kemunduran dan
kebekuan (stagnasi). Tidaklah hal
ini terjadi kecuali karena Dakwah
Salafiyyah telah kehilangan hik-
mah mereka, bahkan hikmah Ro-
sululloh ffi, sebelum semuanya,

dan kehilangan .kesantunannya,

rohmatnya, akhlaknya, kelembu-
tannya, dan kelunakannya.

Suatu saat Aisyah v{ps mencaci
seorang Yahudi, maka Rosululloh

ffi bersabda kepadanya: "Wahai

Aisyah, sesungguhnya Alloh men-

cintai kelembutan di dalam semut
perkara!"2'

Hadits ini, jika disebutkan -hari
ini- oleh seorang ulama yang

memberi arahan para pemuda ke-

pada manhaj yang shohih di dalam
berdakwah, rnaka 'mereka akan'
mengatakan: "Ini adalah iamyi' (si-
kap lumer/lembek)1"

Inilah akhlak-akhlak yang mu-
lia jika disebutkan -dan diingat-
kan dengannya- seperti hikmah,
rifq (kelembutan), kelunakan,
kesantunan, dan sikap selalu me-
maafkan -yang merupakan hal-hal
yang dhoruri di dalam dakwah di
jalan Alloh Tabaroka wa Tahla-,
dan termasuk faktor-faktor yang
menggiring manusia kepada dak-
wah shohihah. Maka hasilnya,

sungguh manusia akan masuk ke

dalam agama Alloh secara berbon-
dong-bondong.

Hanya saja orang-orang yang

hendak menggantikan manhaj
dakwah yang shohih menggunak-
an metode tanfir (membuat lari
manusia), meskipun Rosululloh

ffi bersabda: "sesungguhnya di
antara kalian ada yang membuat

manusia laril'Q) Dan Rosululloh

ffi bersabda: "Mudahkanlah dan
jangan persulit, berikan kabar gem-

bira dan janganlah membuat me-

reka lari!"(a)

Wahai saudara-saudaraku, me-
reka ini belum mengerfi! Dan jika
tidak, maka demi Alloh konsekuen-
si sikap mereka ini bahwa mereka

menyiiati Rosululloh ffi sebagai

seorang yang mumayyl' (bersikap

'... , a

Xlr
:11]g' ',1'

(2) Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shohih-nya:2165.
(3) Diriwayatkan oleh Bukhori:7159 danMuslim: 466 dariAbu Mas'ud al-Anshori "r9-,
(a) Diriwayatkan oleh Bukhori: 69 dan Muslim: 1732 dari Abu Musa al-Asyhri @2.
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Kepada Para Penaewban Dakwah

aku melihat balak ini; aku katakan:
Wajib atas kalian bersikap lemah
lembut, wajib atas kalian bersikap
Iunak, wajib atas kalian bersikap
saling bersaudara, wajib atas kalian
saling merohmati; karena. sesung-
guhnya kekerasan ini telah me-
ngarah kepada ahli Sunnah sendiri,
mereka telah meninggalkan ahli
bid'ah dan mengarah kepada Ahli
Sunnah dengan sikap keras yang
membinasakan ini, yang disertai
dengan kezholiman, dan menghu-
kumi dengan kebatilan dan kezho-
Iimanl

Maka wasp adalah-kalian, was -

padalah kalian dari menempuh ja-
lan yang telah membinasakan ka-
lian ini, yang telah membinasakan
Dakwah Salafilyah, dan membi-
nasakan para pengikutnyat" (al-
Hatstsu'alal Mawaddah wal I'tilaf
hal. 19-2i)

PEr-n;nnnN
BTRHERcA DARI
DAKWAH SYAIKH
ROBI' DI SUDAN

"Tatkala aku pergi untuk ber-
dakwah ke Sudan, aku singgah
di Bur Sudan, maka aku disam-
but oleh para pemuda Anshbru
Sunnah, mereka berkata: Wahai
Syaikh! Kami ingin anda memper-
hatikan suatu hal.

Aku katakan: Silahkan (kata-

kan). Maka mereka berkata: Bi-
caralah yang anda kehendaki,
katakanlah: Alloh berfirman, Ro-
sululloh ffi bersabda, celalah yang
anda kehendaki dari kebid'ahan
dan kesesatan; seperti berdo'a ke-
pada selain Alloh, penyembelih-
an, nadzar, istighotsah, dan yang
lainnya, tetapi janganlah anda
mengatakan kelompok Fulan atau

,:,4

iill,ir ,

rr"l],ir;

3

&ll

Syaikh Fulan! ianganlah anda rne-
nyebutkan tarikat Tijaniyyah, Ba-
tiniyyah, dan gembong-gembong
mereka; tetapi jelaskanlah aqidah-
aqidah yang benar; maka anda
akan merasakan sendiri diterima-
nya al-haq darimu.
Aku katakan kepada mereka: Baik-
lah.

Dan aku ternpuh cara ini, lantas
aku dapati sambutan yang luar bia-
sa dari manusia.

|anganlah engkau menyangka

-wahai. penuntut ilmu- bahwa
merupakan kesempurnaan man-
haj yang haq bahwasanya engkau
harus mencaci gembong-gem-
bong mereka dan mencela mereka!
Karena sesungguhnya Alloh ffi
berfirman:

orLU O"irl#i'jb
f;3i^i\r# yi:r" o

lt .A< l- .i

Dan janganlah kamu memaki
sembahan-sembahan yang mereka

sembah selain Alloh, karena mereka
nanti akan memaki Alloh dengan
melampaui batas tanpa pengeta-
huan.... (QS. al-Anbm [6]: 108)

Engkau caci tokoh mereka! Atau
engkau katakan: Dia sesat! Atau:
Tarikat Fulaniyyah! Maka mereka

-dengan ucapan-ucapan ini- akan
lari darimu, sehingga engkau
berdosa, engkau telah membuat
manusia lari. Dan jika demikian,
engkau telah menjadi pembuat lari
manusia.

Sedangkan Rosululloh M tut-
kala mengutus Mu'adz dan Abu
Musa *#-, -ke Yaman- bersabda:
"Hendaknya kalian berdua mem-
permudah dan tidak mempersulit,

berilah kabar gembira dan jangan-

lah membuaf laTit'{s)

Maka ini termasuk cara-cara
yang di dalamnya terdapat kemu-
dahan, kabar gembira, dan tldak
membuat lari. Dan demi Alloh,
tidaklah aku memasuki setiap
masjid melainkan aku lihat wa-
jah-wajah mereka berseri-seri,
harnpir-hampir aku tidak bisa ke-
luar karena banyaknya orang yang
menyambutku, menyalamiku, dan
mengundangku.

Kemudian gembong-gembong
Shufiyyah melihat bahayanya cara
dan metode dakwah ini, sehingga
mereka berkumpul dan bersekong-
kol. Mereka rancang perkataan-
perkataan untuk membantahku,
dan mereka mengundangku untuk
ceramah di medan yang besar.

Maka berkumpullah kami di
medan tersebut. Aku sampaikan
ceramah, dan berdirilah seorang
gembong mereka memberi ko-
mentar tbrhadap ucapanku. Mulai-
lah dia membolehkan istighotsah
kepada selain Alloh, membolehkan
tawassul, menolak sifat-sifat Alloh,
mengatakan dan mengatakan ...
dia dukung setiap kebatilannya de-
ngan takwil-takwil yang rusak!

Tatkala dia telah selesai, telah
membawakan hadits-hadits le-
mah dan palsu, dan membawakan
perkataan-perkataan ahli filsafat,
maka aku katakan: Wahai jama'ah,

kalian telah mendengarkan ucap-
anku, aku katakan: Alloh berfir-
man, Rosululloh M bersabda,
dan para ulama yangmu'tabarber-
kata; sedangkan orang ini datang
membawa hadits-hadits palsu,
dia merasa tidak butuh al-Qur'an
sama sekali! Apakah kalian men-
dengar dia mengatakan: Alloh ber-
firman demikian tentang bolehnya

(s) Diriwayatkan oleh Bukhori: 4341 dan Muslim: 2733.
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PTnUUSUHAN!
"Kemudian aku ingatkan kalian -
wahai saudara- saudaraku- kepada

dua hal:

Pertama: Hendaknya kalian
jalin persaudaraan antara Ahli
Sunnah -semuanya-. Wahai
Salafiyprn, sebarkanlah -di anta-
ra kalian- sikap kasih sayang dan
persaudaraan, wujudkanlah per-
ingatan Rosululloh ffi kepada kita
bahwa orang-orang mu'min "Se-

perti sebuah bangunan yang satu

sama lain saling menguatkan"Q)

dan bahwasanya mereka "Seperti

tubuh yang satu, jika salah satu

anggota tubuh merasa sakit maka

semua tubuh merasakan dengan

ikut demam dan tidak bisa tidurl'(8)

Wahai saudara-saudaraku, ja-

dilah kalian seperti itu; jauhilah
faktor-faktor yang membawa
kepada perpecahan, karena dia

-demi Alloh- kejelekan yang sa-

ngat berbahaya dan penyakit yang
mematikan.

Kedua: Jauhilah sebab-sebab

yang membawa kepada permusuh-
an dan kebencian, serta perpecah-
an dan saling menjauhi.

Jauhilah perkara-perkara ini,
karena perkara-perkara ini telah
menyebar pada hari-hari ini di
atas tangan-tangan manusia yang
Allohlah Y?rg Mengetahui ke-

adaan dan maksud-maksud me-
reka; menyebar, semakin banyak,
memecah-belah para pemuda ne-

geri ini -di iami'ah (Universitas
Madinah, red.) ini dan di tempat
yang lainnya- atau di tempat yang
lainnya di seluruh penjuru dunia.

Mengapa?! Karena ke dalam
medan dakwah di jalan Alloh ini
telah terjun orang yang bukan ah-

istighotsah kepada selain Alloh??!
Alloh berfirman demikian tentang
bolehnya tawassul??! Apakah ka-.

lian mendengar dia membawakan
perkataan para imam besar seperti
Malik dan yang semisalnya??!

Kalian tidak dengar sama

sekali, yang kalian dengar adalah
hadits-hadits palsu, hadits-hadits
lemah, dan perkataan orang-orang
yang kalian kenal sebagai ahli khu-
rofat!

Maka berdirilah orang terse-

but seraya mencaci dan mernaki!

, 
Dan aku hanya tertawa, aku tidak
mencacinya dan tidak memakinya,
aku tidak menambah atas ucap-
anku: Semoga Alloh memberkah-
imu, semoga Alloh membalasmu
dengan kebaikan.

Kemudian kami berpisah,
maka demi Alloh -yang tidak
ada sesembahan yang haq selain
Dia- pada hari berikutnya orang-
orang berbincang-bincang di mas-
jid-masjid dan pasar-pasar bahwa
orang-orang Shufiyyah telah ka-
lahl

Maka -wahai saudara-sauda-

raku- pelajarilah metode-metode
syar'i ini, karena tujuan yang hen-
dak diraih adalah hidayah kepada
manusia, dan tujuannya adalah

menyampaikan al-haq ke dalam
hati-hati manusia.

Wahai saudaraku, hendaknya
di dalam rangka berdakwah di ja-
lan Alloh, engkau gunakan setiap

sarana syar'i yang engkau mampu,
tidaklah boleh bagi kita meng-
gunakan kaidah "Tujuan meng-
halalkan segala cara"(!) karena
ini adalah di antara sifat-sifat ahli
bid'ah, yang mereka dengan sebab

kaidah ini terjatuh dalam kedu-
staan, pemutarbalikan ucapan dan

fakta, serta caci maki(!), sebagai-

mana dikatakan oleh al-Imam Ali
bin Harb al-Maushili: 'Setiap ahli
hawa (pengekor hawa nafsu) selalu

berdusta dan tidak peduli dengan

kedustaannya!'.(6)

Ini semua tidak ada pada kita.
Kita adalah ahli kejujuran dan ahli
al-haq, hanya saja kita paparkan

-di dalam setiap situasi- cara-cara

syar'i yang bisa diterima oleh ma- '

nusia, dan bisa membekas dalam
jiwa-jiwa mereka....

Maka.-wahai saudara-sauda-

raku- gunakan ilmu yang ber-
manfaat, argumen yang kuat, dan

hikmah yairg bermanfaat di dalam
dakwah kalian. Hendaknya kalian
berakhlak dengan setiap akhlak
yang indah dan agung, yang di-
anjurkan oleh al-Kitab, dan telah
dianjurkan oleh Rosululloh ffi,
karena ini semua adalah faktor-
faktor yang membawa kemenan-
gan dan keberhasilan.

Dan yakinlah bahwa para sa-

habat **., tidaklah menyebarkan
Islam dan memasukkan Islam ke
dalam hati, melainkan dengan hik-
mah dan keilmuan mereka, yang
ini lebih banyak dari yang dilaku-
kan oleh pedang-pedang. Hanya
saja, orang yang masuk ke dalam
Islam di bawah pedang kadang-
kadang tidak bisa teguh, dan orang
yang masuk Islam dengan jalan

ilmu, argumeh, dan bukti-bukti

-maka inilah yang teguh iman-
nya- dengan izin Alloh dan taufiq-
Nya-i' (al-Hatstsu'alal Mawaddah
wal I'tilaf hal 24-27, dan 30)

JALI N LAH
PEnSRUDARAAN
DAN HINTITEN

(6) Diriwayatkan oleh al-Khothib dalam al-Kifayah hal. 123.

(7) Diriwayatkan oleh Bukhori: 481 dan Muslim: 2586 dari Abu Musa al-Asy'ari @-,.
(8) Diriwayatkan oleh Bukhori: 6011 dan Muslim: 2586 dari Nu'man bin Basyir .#.,.
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@ Kefarla Para Pengemban paktuah

linya -bukan ahli dari sqgi ilmu
dan tidak juga dari segi pemaham-
an-.

Bisa jadi ada para musuh
telah menyusup di tengah-tengah
Salafiryin untuk memecah-belah
mereka dan mencerai-beraikan
mereka, ini bukanlah perkara yang
mustahil, bahkan benar-benar ter-
jadi - B arokallohu fikum -.

Hendaknya kalian berusaha
menjalin persaudaraan, jika dulu
telah terjadi sesuatu yang mem-
buat permusuhan, maka lupa-
kanlah kejadian-kejqdian di masa
lalu, dan keluarkanlah lembaran-
lembaran putih -yang baru- se-
jak sekarang.

Dan aku katakan kepada sau-

dara-saudaraku:

|ika ada seorang yang memiliki
kekurangan, maka tidak selayaknya
kita jatuhkan atau kita binasakan.

Orang yang keliru dari kita jangan-

lah kita binasakan -Barokallohu
fikum-, tetapi kita obati dia de-

ngan kelembutan dan hikmah, kita
arahkan kepadanya kecintaan, ka-
sih sayang, dan semua akhlak yang
baik, bersamaan dengan dakwah
yang shohihah hingga dia kemba-
li, dan jika masih tersisa padanya
kelemahan jangan tergesa-gesa
padanya; dan jika tidak demikian,
tidak akan ada seorang pun yang
tersisa, tidak akan ada seorang pun
yang tersisa....

Aku mengetahui bahwa kalian
tidaklah ma\hum (terjaga dari ke-

salahan), dan para ulama tidaklah
ma'shum -kadang-kadang berbuat
keliru-; Allohumma kecuali jika
dia masukke dalam Rofidhoh, atau
Mu'tazilah, atau Jahmiyyah, atau
masuk ke dalam kelompok-kelom-
pok hizbiyyah yang ada, maka dia
inilah yang dibuang.

Adapun seorang Salafi, yang
loyal kepada Salafilyin, mencintai
manhaj salafr. - B arokallohu fkum -
, membenci hizbiyyah serta mem-
benci kbbid'ahan dan ahlinya -dan
yang lainhya dari tanda-tanda
manhaj salafi*, kemudian dia le-
mah dalam beberapa point; maka
yang seperti ini kita sikapi dengan
lembut, tidak kita tinggalkan, teta-
pi kita nasehati, kita perbaiki, kita
perlakukan dengan sabar, dan kita
obati -Barokallohu fkum-l' (al-
Hatstsu'alal Mawaddah wal I'tilaf
hal.30-32 dan 34)

PENUTUP
'Aku berwasiat kepada kalian

-wahai saudara-saudaraku- dan
menekankan kepada kalian agar

meninggalkan perpecahan, dan
hendaknya kalian jalin persauda-
raan, kalian saling membantu
dalam al-haq, hendaknya kalian
sebarkan dakwah ini dengan cara
yang shohih dan gambaran yang
indah, bukan dalam gambaran
yang buruk....

Suguhkanlah Dakwah Salafiy-
yah dengan wujud yang agung:
Alloh berfirman, Rosululloh ffi
bersabda, para sahabat berkata,

asy-Syafili berkata, Ahmad ber-
kata, Bukhori berkata, Muslim
berkata, dan juga para imam Islam
yang dihormati dan dihargai ma-
nusia, tunjukkanlah pada mereka

perkataan-perkataan para imam
ini -Barokallohu fkum-; karena
hal ini akan banyak membantu ka-
lian....

Aku memohon kepada Alloh -
Tabaroka wa Tahla- agar memberi
taufiq kepada kita semua kepada

yang dicintai dan diridhoi-Nya,
menjadikan kita termasuk para ddi
yang ikhlas, termasuk para ulama
yang beramal, dan menjauhkan
kita semua dari tipudaya setan,

bahkan dari makar setan-setan jin
dan manusia.

Aku. memohon kepada Alloh
-Tabaroka wa Tahla- agar me-
lunakkan hati-hati kalian, mem-
persatukan kalian dalam al-haq,
dan memberikan manfaat dengan

kalian di manapun kalian tinggal,
di manapun kalian berangkat dan
pergi, aku memohon kepada Alloh
agar merealisasikan semua itu.

Semoga Alloh mencurahkan
sholawat dan salam kepada Nabi
kita Muhammad, keluarganya, dan

para sahabatnyal' (al-Hatstsu'alal
Mawaddah wal I'tilafhal. 35-36)

.i

?tt,.

I 
lllllllnr

"Pada hari-hari ini, kami memandang bahwa Dakwah
Salafiyyah mengalami kemunduran dan kebekuan. Tidaklah

hal ini terjadi kecuali karena Dakwah Salafiyyah telah
keJrilangan hikmah mereka, bahkan hikmah Rosululloh
ffi, sebelum semuanya, dan kehilangan kesantunannya,

rohmatnya, akhlaknya, kelembutannya, dan kelunakannyaii,

t'alal Mawaddah wal I'tilaf hal. lg-21)(al-Hatstsu'alal Mawaddah wal I
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Bers&nrrat
AhIfl Baflt
Nabfr

Penulis: Ustadz Abu Abdillah al-Auari

asab ahli baitiahlul bait merupakan nasab yang mulia,

karena mereka terlahir dari keturunan orang-orang
pilihan, manusia terbaik yang ada di muka bumi.

Namun kemuliaan nasab ini janganlah membuat kita lupa
daratan kepada mereka, semisal terlalu berlebihan alias ghuluw

atau menganggap mereka ma'shum dari dosa, dan lain-lain.

Untuk lebih jelas bagaimanakah loyalitas yang benar terhadap.

ahli bait, cermati pembahasan berikut. Allohul Muwaffiq.

SNPNTRH AHLI BAIT?

Telah terjadi silang pendapat di
kalangan ulama tentang siapakah
ahli bait Nabi ffi. Pendapat yang
shohih, ahli bait Nabi ffi adalah
yang diharamkan bagi mereka
shodaqoh. Mereka adalah istri-
istri Nabi ffi autt keturunannya,
serta seluruh kaum muslimin dan
muslimah dari keturunan Abdul
Muththolib dan keturunan Bani
Hasyim bin Abd Manaf. AIIohu
A'Iam.

Imam Ibnu Hazm 'fflfi berkata:
"Telah terlahir Syaibah untuk
Hasyim bin Abd Manaf dan dia
adalah Abdul Muththolib, pada

dirinyalah patokan kemuliaan.
Tidak tersisa keturunan dari Bani
Hasyim kecuali dari Abdul Muth-
tholib saja." (Jamharoh Ansab al-

Arob hal.141{tt

I(EUTAMAAN AHTT
BAIT(')

1.: Alloh telah menyucikan
mereka

Imam Muslim telah meri-
wayatkan dari jalan Aisyah +#.,.

Bahwa Nabi ffi pernah keluar,
kemudian datang Hasan bin Ali
&, aur. memasukkannya bersa-
manya, kemudian datang Husain

Lihat dalil-dalil masalah ini dalam Fadhl Ahli Bait wa Uluwwi Makanatihim 'inda

Ahlus Sunnah wal lama'ah oleh Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamd al-

AbbadlJW.
Ulama Ahlus Sunnah telah sepakat akan keutamaan ahli bait dan dibencinya
mencela mereka, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ali al-Qori dalam Syarh aI'
Misykah51602.

'A
\tl
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Eersafria Ahli Eait Nabi M

dan beliau memasukkannya pula,
kemudian datang Fathimah +#-,
dan beliau memasukkan bersa-
manya, kemudian datang Ali,.&-'
dan beliau memasukkannya pula,
kemudian beliau membaca ayat:

t-d i
aJJ I

./ -. ),/ ,-1 r l---/t i.:J, t)a#);'H:,
Sesungguhnya AIIok bermak-

sud untuk menghilangknn dosa dsri
kamu, hai ahlul bait dan membersi-
hksn knmu sebersih-b ersihny a. (QS.
al-Ahzab [33]: 33)

2.: Pilihan Alloh
Nasab ahlul bait merupakan

nasab yang paling mulia, karena
dari keturunan orang-orang pilih-
an. Cermatilah hadits berikut;

,J,t ^^g!,'€et i w,t: ,y
'ot,J'*Mrtt',)hry

-tJ:;, Air;S jthbr a$r

€ i"j 3'gt>rt
/l

*v'1t's.wtt
Dari Watsilah bin Asyqo' &, Utt-
k.aj,a: Aku mendengar Rosululloh

M bersabda: "Sesungguhnya AIIoh
memilih' Kinannh dari keturunan
Ismq'il, dan Alloh memilih Quraisy
dsri keturunan Kinanah. Alloh me-
milih Bani Hasyim dari Quraisy dan
Alloh memilih aku dari keturunan
Bani Hasyim." (HR. Muslim:
2276)

3.: Berhak mendapat
seperlima harta
ghonimah dan harta
fai'l3t

Alloh berfirman:

,, - ,d/o c._,

',& U e L'-:l lFi;li +

c,4t )i'ru:,'oA |'JG

,4 .._-\, I t lt 't/{9(lr'l) | . Jlo\ \:- Y': \\-)'J

Ketahuilah,' sesungguhnya apa saja
yang dayat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, maka sesung-
guhnya seperlima untuk Alloh, ro-
sul, kerabat rosul, anak-anak yatim,
ornng-orang miskin, dan ibnu sabil.
(QS.al-Anfal [8] 41)

Firman Alloh tentang harta fai'i:

,'r.o ,4-4: A'fni;Gi ( b

,s4t )i',u: # "ii Si

,r' .za\
{1(tul)..." \g/

Apa saja harta rampasan fai'i yang
diberikan Alloh kepada rosul,Nya
y ang b er asal dari p endu duk kot a-kota
maka adalah untuk AIIoh, rosul, ke-
rabat rosul, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, dan orang-orang yang
dalam perjalanan*. (QS. al-Hasyr
l59l:7)

4.: Tidak halal menerima
shodaqoh

Berdasarkan hadits yang di-
riwayatkan oleh Imam Muslim

bahwasanya Rosululloh ffi
sabda:

f )x.,i#.teilt3,r
u"$r iv2i g AI,

ber-

"Sesungguhnya shodaqoh itu tidak
pantas bagi keluarga Muhammad,
hanyalah shodaqoh itu untuk orang-
olang yang kotor.'@ (HR. Muslim:
1072)

5.: Nabi ffi berwasiat
kepada mereka

Imam Muslim telah meri-
wayatkan dari jalan Yazid bin
Hayyan dia berkata: Aku pernah
pergi bersama Husain bin Sabroh
dan Umar bin Muslim menuiu
rumah Zaid binArqom 4h. tut-
kala kami telah duduk di sisinya,
Husain berkata: "Wahai Zaid,
sungguh engkau telah meraih ke-
baikan yang banyak, engkau telah
melihat Rosululloh ffi, mende-
ngar hadits-hadits beliau, pernah
berperang bersama beliau, dan
shalat di belakang beliau. Sung-
guh engkau telah meraih kebaikan
yang banyak, ceritakanlah kami
hadits daii Rosululloh M wahai
Zaid!" Zaid "&t menjawab: "Wa-
hai anak saudaraku, demi Alloh
aku sekarang sudah tua, masaku
telah lewaf aku pun telah lupa
sebagian yang aku hafal dari Ro-
sululloh ffi, maka apa yang aku
ceritakan kepadamu terimalalg
dan apa yang tidak aku ceritakan
maka janganlah kalian membe-
baniku." Kemudian (Zaid) ber-
kata: "Rosululloh ffi pernah ber-
khotbah di hadapan kami pada
suatu hari, beliau memuji Allotu
menasehati, dan setelah itu be-
liau bersabda: 'Ketahuilah wahai
sekalian manusia, aku hanyalah

ol

tt
J-.r -.r

t ./

a 6J:j ,lhbrL,Jir.r!
,fr6

J*tt

Yang dimaksud dengan rampasan perang (glonimah) ialah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui
pertempurarL sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dtnamaifuj.
Penyebab ahli bait haram menerima shodaqoh, karena ahli bait telah Alloh muliakan dan Alloh sucikan dari segala
kotoran. Sedangkan shodaqoh untuk membersihkan harta dan jiwa manusia. (Syarah Shohih Muslim7ll78)

Edisi 08 Tahun Vl /i Robi'ul Awd I 428 {Ap ril 2At}7 I \ rY^*1& \ +-rUJt LJ1A )r.Jl



manusia biasa, hampir datang
seorang utusan Robbku dan aku
akan memenuhinya. Aku tinggal-
kan kalian dua pedomarL yang
pertama Kitabullotu di dalamnya
terdapat petunjuk dan cahaya,
rnaka ambillah Kitabulloh itu,
berpegang teguhlah. Lalu beliau
melanjutkan: 'Dan terhadap ahli
baitku, aku ingatkan kalian ke'
pada Alloh tentang ahli baitku',
beliau mengulang ucapannya
sampai tiga kali." Husain berka-
ta: 'tiapa ahli bait Nabi ffi, wa-
hai Zaid? Bukankah istri-istrinya
termasuk ahli baitnya?" Zaid. "t,
menjawab: "Ya, istri-istri beliau
termasuk ahli bait Nabi ffi, akan
tetapi ahli baitnya adalah orang-
orang yang haram menerima
shodaqoh setelahnya." (HR. Mus-
lim:2408)

6.: Nasab mereka tidak
terputus hingga hari
kiamat

Berdasarkan hadits:

At*,F
e;[iJi

"Semua sebab dan nasnb akan ter-
putus pada hari kiamat kecuali se-

babku dan nasabku." (HR. Tho-
bari dalam Mu'jam Kabir 3112911.,

Harowi dalam Dzammul Kalam
21108. Syaikh al-Albani berkata
dalam ash-Shohihah 5/64: Kesim-
pulannya, hadits ini dengan ke-
seluruhan. jalan-jalannya adalah
shohih)(5)

Imam Ibnu Katsir 'fflfu berka-
ta: "Tidak perlu diragukan wasiat
untuk berbuat baik kepada ahli
bait dan pengagungan kepada
mereka, karena mereka dari ke-
turunan yang suci, terlahir dari

rumah yang paling mulia di muka
bumi ini secara kebanggaan dan
nasab. Lebih-lebih apabila mereka
mengikuti sunnah nabawiyyah
yang shohitr, yang jelas, sebagai-
mana yang tercermin pada pen-
dahulu mereka seperti al-Abbas
dan keturunannya, Ali dan kelu-
arga serta keturunannya, semoga
Alloh meridhoi mereka semua."
(Tafsir Ibnu Katsir 41113)

Aone KEpene Ault
BAIT

1.: Mengagungkan mereka
dengan pantas

Aqidah Ahlus Sunnah wal
Jama'ah berada di pertengahan
dalam mecintai ahli bait Nabi

ffi.io' M"r"ka tidak berlebihan
dan tidak pula merendahkan.
Pengagungan yang dilandasi
dengan keadilaru tidak sekedar
hawa nafsu. Kita mengagung-
kan seluruh kaum muslimin
dan muslimat dari keturunan
Abdul Muththolib dan para is-
tri Nabi ffi d"ttgutt mencintai
seluruhnya. Apabila ahli bait itu
termasuk seorang sahabat, maka
kita menghormatinya karena
keimanan, ketaqwaan, keber-
samaannya dengan Nabi ffi, dan
karena termasuk keluarga beliau.
Apabila bukan termasuk sahabat
maka kita mencintainya karena
keimanan dan keberadaannya se-

bagai ahli bait.

Rosululloh ffi bersabda:

,o, o 1 '-o9 . a.u el&'..''.*,J
'q;) F 1l

.,1u,f ,p alr

(5) Dalam sebagian jalan hadits, disebutkan bahwa hadits ini di antara salah satu penyebab mengapa Umar berkeinginan
untuk menikah dengan Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Tholib. (Fadhl AhIi Baithal.26)

Kewajiban mencintai ahli bait telah ditegaskan oleh Imam al-Baihaqi, al-Baghowi, asy-Syah'i, dan lain-lain. Llll.at lhya al-

Mayyit fi Fadho'il Ali al-Bait oleh as-Suyuthi.
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Bersama Ahli E,tit Nabi M
"Dan terhadap ahlibaitku, aku ingat-
kan k{ilian kepada Alloh tentang ahli
baitku." Beliau mengulang ucapan-

nya sampai tigakali. (HR. Muslim:
2408)

Sungguh, cerminan perilaku salaf
dalam mengagungkan ahli bait
sangatlah tinggi. Simaklah penu-
turan berikut ini:

Abdulloh bin Hasan bin
Husain bin Ali bin Abi Tholib
pernah masuk menemui Umar
bin Abdul Aziz dalam suatu
keperluan, lantas Umar bin Ab-
dul Aziz berkata: 'Apabila eng-
kau mempunyai kebutuhan kepa-
daku, maka kirimlah utusan atau
tulislah surat, karena aku malu
kepada Alloh apabila Dia meli-
hatmu di depan pintu rumahku."
(asy-Syifn 21 608, lihat D am' ah' nln

Hubb Nabi hal.51)

Asy-Sya'bi berkata: "Zaid bin
Tsabit &t suatu ketika mensho-
lati ibunya yang telah meninggal.
Ketika telah selesai, maka untan-
ya didekatkan kepadany a agar di-
naiki. Ibnu Abbas *{i-, kemudian
datang mendekat dan mengam-
bilkan tali kekang (untuk Zaid

",#r). tr,lennat hal itu, 7ai4,$rber-
kata: 'Biarkan, wahai anak p;man
Rosululloh.'Ibnu Abbas radt-, me-
nimpali:'Demikianlah seharus-
nya kita bersikap kepada ulama.'
Maka Zaid 4, mencium tangan
Ibnu Abbas 4k, dan membalas:
'Demikianlah kita diperintah un-
tuk berbuat kepada ahli bait Nabi
ffi."' lasy-Syifa 21608)

Ahlus Sunnah dalam masalah
ini, merupakan orang yang paling
berbahagia dalam melaksanakan
wasiat Nabi ffi di atas. Mereka
mencintai dan mendudukkan ahli
bait sesuai dengan proporsinya
yang pantas, tidak berlebih-lebih-
an. Hal ini berbeda dengan para



Bersatna Ahli Bait Nabi M,

pengekor hawa nafsu dari ka-
langan Rofidhoh dan yang semi-
salnya yang ghuluw terhadap se-
bagian dan merendahkan sebagian
yang lain, bahkan boleh dikata
mereka mencela kebanyakan ahli
bait. Sebagai contoh sikap ghu-
luw mereka kepada ahli bait yaitu
keyakinan mereka adanya imam
dua belas; yang dimaksud adalah
Ali, Hasary Husain, dan sembilan
anak keturunan Husain!!?

Syaikhul IsIarn f(!6 berkata:
"Orang yang paling jauh dalam
melaksanakan wasiat Nabi *4
di atas adalah orang-orang Rofi-
dhoh, rnereka rnemusuhi al-
Abbas ^^{p, dan keturunannya,
bahkan boleh dikata mereka me-
musuhi kebanyakan ahli bait."
(Majmu' Fatawa 41419)

Andaikan kita renungi de-
ngan akal yang jernih, niscaya
setiap orang yang masih punya
sedikit ilmu saja akan memasti-
kan bahwa ini adalah kedustaan
dan bualan yang dibuat-buat oleh
Rofidhoh kepada para imam, dan
tentu para imam berlepas diri
dari itu semua.

/ .r € - 
" 

Lo , -
{ tD +6, I t*t,!i! -^;i
woiri Robb kami, iorgontol, Engkau
jadikan hati kami coytdong kepada ke-

sesatan sesudah engkau beri petun-
juk kepada kami, dan karuniakanlah
kepadakami rohmat dari sisi Engkau,
karena sesungguhnya Engkau-lah
yang Maha Pemberi karunia. (QS.
Ali Imron [3]:8)

2.: Mencintai dan
mendo'akan kebaikan

Berdasarkan keumuman fir-
man Alloh yang berbunyi:

t
tio'L*

tt
tj,J!

€bl

tt' t /
t1i J-e i 'i !

IJv_ +t"o,{6 ,i;5 J'i
, ^ tt,.

I i,-,\ lt ^*("ll 4\JaJ," Nz \*'

Sesungguhnya orang-orang yang
membawa berita bohong itu adalah
dari golongan kamu juga. langan-
lah kamu kira berita bohong itu bu-
ruk bagi kamu bahkan ia adalah baik
bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari
mereka mendapat balasan dari dosa

yang dikerjakannya. Dan siapa di
antdra mereka yang mengambil ba-

gian yang terbesar dalam penyiaran
b erita bohong itu b aginy a adzab y an g
besar. (QS. an-Nur l24l:1.1)

Imam Ibnu Hazm 'i,lf" telah
membawakan sanadnya sampai

(7) Dalam tempat yang lain beliau berkata: "Demikian pula ahli bait Rosululloh ffi, wajib mencintai mereka, berloyalitas dan
menjaga hak-hak mereka." (Majmu' Fatatta 28149L)

t6
4"J.r,

- .- | t1 - / lr

eP u raF 5r"/Jli $

6-

5:"+tt 6;?|;
e"J;1s, *ii

a"4
cr"+u- yt

.,1-,-\4 '6t
{ (p gi-tsi:

Dan orang-orang yang datan{ sesu-
dah mereka (Muhajirin dan Anshor),
mereka berdo'a: "Ya Robb kami, am-
punilah kami dan saudara-saudara
kami yang telah beriman lebih da-
hulu dari kami, dan janganlah Eng-
kau membiarkan kedengkian dalam
hati kami terhadap orang-orang y ang
beriman. Ya Robb kami, sesungguh-
nya Engkau Maha Penyantun lagi
Maha Penyayang." (QS. al-Hasyr
[59]: 10)

Imam Bukhori telah meriwa-
yatkan dalam kitab Shohih-nya
buh*u Abu Bakar 4L, pernah
berkata kepada Ali bin Abi Tholib
-5..': "Sungguh aku lebih senang
menyambung tali kekerabatan
kepada keluirga Rosululloh ffi
daripada keluargaku sendiri."
(HR. Bukhori:37L2)

Masih dalam Shohih Bukhori
bahwasanya Abu Bakar 4.L, U"-
tika pulang dari shalat Ashar ia
melihat Hasan .+$2 sedang ber-
main bersama anak-anak yang
lain di jalan. Lalu Abu Bakar
@, tn"trggendong Hasan .e*, ai
atas pundaknya sambil berkata:
"Demi bapakku yang menjadi
tgbusar; Hasan lebih mirip Nabi
W dibandingkan dengan 4!i
^]$.,." Mendengar hal itu Ali 4-,
hanya bisa tertawa. (HR. Bukhori:
3542)

Al-Hafizh Ibnu Hajar SiFu

berkomentar: "Hadits ini menun-

jukkan keutamaan Ab u U d*6 ^i{--'
dan kecintaannya kepada kerabat
Nabi ffi." (Fathul Bari 61694)

Syaikhul Islam f$f.-t berkata:
"Ahlus Sunnah wal fama'ah men-
cintai ahli bait dan berloyalitas
kepada mereka. Ahlus Sunnah
selilu menjaga wasiat Nabi ffi
ketika berkata pada hari Ghodir
Khum: 'Aku ingatkan kalian ke-
pada Alloh tentang ahli baitku."
(Sy arah al- Aqidah al-Washithiyy ah

212rc1<tt

3.: Membela dari hujatan
Termasuk bentuk membela

Nabi ffi adalahmembela ahlibait
dan keluarganya, lebih-lebih para
istri beliau, khususnya Aisyah
q$4yangAlloh telah sucikan diri-
nya dari segala tuduhan. Alloh
berfirman:

W+ig i t- u",iri)b
'J*€Jtfr"L#Sk
( ;4; 6;i"J?J.'K\+;

' .z' 1 -
6ze-.-

,s. 3;iib6
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kepada Hisyam bin Ammar dia
berkata: Aku telah mendengar
Anas bin Malik ,&;berkata: "Ba-
rangsiapa yang mencela Abu
Bakar dan Umar ta.g]r-, berhak di-
cambuk. Dan baraSgsiapa yang
mencela Aisyah *8.*-, berhak di-
bunuh." Imam Malik ditanya,
mengapa_- orang yang mencela
Aisyah -#., dibunuh? Beliau men-
jawab: "Karena Alloh telah ber-
tata tentang Aisyah uSb, dalam
fi rman-Nya : Alloh memp er in g atkan
knmu agar jangan kembali berbuat
yang seperti itu selama-lamanya, jika
kamu orang-orang yang beriman.
(QS. an-Nur 124):17)." -
Imam Malik'frr,'" b e rkata: " B ar ang-
siapa yang menuduh Aisyah r*$-,,

sungguh ia telah menyelisihi al-

Qur'an. Dan orang yang menye-
lisihi al-Qur'an berhak dibunuh."
Imam Ibnu Hazm'il6 berkomen-
tar: "Perkataan Imam Malik ini
benar, karena hal itu merupak-
an kemurtadan yang nyata dan
pelakunya berarti telah mendu-
stakan Alloh dalam ketegasan-
Nya terhadap kesucian Aisyah
w5,." (al - M uh al I a 13 I 503)t8 t

4.: Jangan mencela!

Imam Bukhori dalam kitab
Shohih-nya telah menceritakan
bahwasanya Abu Bakar 4t, A"r-
kata: "Perhatikan Muhammad
M dalam keluarganya." (HR.
Bukhori:3713)
Al-Hafizh Ibnu Hajar 'KW

menjelaskan perkataan di atas:
'Abu Bakar .'*, menghimbau
manusia dan berwasiat kepada
mereka. Maksudnya adalah agar
manusia menjaga ahli bait, ja-
nganlah kalian menyakitinya dan
berbuat jelek kepada mereka."
(Fathul Bari 711.01)

5.: Menasehati ahli bait
yang bersalah

Ketahuilah. wahai saudaraku!
Ahli bait adalah manusia biasa,

tidak ma'shum dari kesalahan.
Mereka ada yang sholih dan ada
yang fajir. Kemulian nasab ahli
bait tidak akan berarti sama seka-
li apabila tidak diiringi dengan
keimanan dan ketaqwaan. Kare-
na orang yang mulia di sisi Alloh
adalah orang yang beriman dan
bertaqwa. Alloh berfirman:

.... Sesungpthnya orang yang paling
mulia di antarq'kamu di sisi AIIoh ial-
ah orang yang paling bertaqwa di an-

tarakamu. (QS. al-Hujurot [49]: 13)

Apalah artinya status sebagai ahli
bait tetapi senang berbuat syirik,
bid'ah, dan maksiat??! Tentunya
tidak berguna kemuliaan nasab-
nya itu. Rosululloh ffi bersabda:

B ar angsiap a y ang lamb at amalanny a,

maka nasabnya tidak dapat memper-.

cepat. (IJR. Muslim: 2699, Ahmad
21 252, lrbu Dawud: 3643, Tirmidzi:
2646, Ibnu Majah: 225, D arimi'1. I 99,
Baghowi: 127, Ibnu Hibban: 84)

Al-Hafizh Ibnu Rojab 'i,F" ber-
kata: "Maknanya, bahwa amal-
an itulah yang menghantarkan
seorang hamba mencapai dera-
jat akhirat. Alloh berfirman: Dan
tiap-tiap orang rnemperoleh deraj at-
derajat seimbang dengan apa yang
dia kerjakan (QS. al-An'am [6]:
1,32). Maka barangsiapa yar.g
lambat amalannya untuk sam-
pai pada derajat tertinggi di sisi
Allotu nasabnya juga tidak akan
mempercepatnya untuk menca-
pai derajat tinggi tersebut, karena
Alloh mengiringkan balasan itu
seimbang dengan amalary bukan
dengan nasab." (Jami'ul UIum wal
Hikam21308)

J = al

4,t-ryF-+t;tt
4@;+ *aitt

(8) Ahkam al-Qur'an 3|1.356 oleh Ibnul Ar obi, asy-Syifa 21267 oleh al-Qodhi lyadh 21267 , ash-Shorimul Maslul }":.al. 57'l'.
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Bersama Ahli Bait Nabi M,

Akan tetapi, apabila kita melihat
ahli bait yahg bersalah, nasehati-
lah dengan baik, karena mereka
pun kaum muslimin, berhak
menerima nasehat. Nasehatilah
bahwa perbuatannya menyelisihi
Nabi ffi, tidak pantas dikerjakan,
imbasnya akanbanyak ditiru oleh
manusia lantaran status ahli bait
terpandang. Nasehati dengan
kelerirbutary maafkan apabila
bersalah.

Imam Ahma d bin H anb al'AF. t
ketika berada pada hari-hari yang
penuh cobaan, beliau dipukul dan
diikat. Kemudian beliau dibawa
ke hadapan Kholifah al-Watsiq.
Al-Watpiq berkata: "Lepaskan
ikatan tangan Syaikh." Tatkala
ikatan telah terlepas, Imam Ah-
r'rrad ffE hendak mengambilnya,
al-Watsiq pun bertanya: "Me-
ngapa engkau hendak mengambil
ikatan tali itu?" Imam Ahmad 6b
menjawab: "Karena aku berniat
untuk berwasiat agar tali ikatan
ini disatukan dalam kain kafanku,
hingga aku bisa menuntut balas
pada hari kiamat atas perbuatan
zholim kamu." Imam Ahmad
8fu rrrenangis dan al-Watsiq pun
menangis sambil meminta agar
dihalalkan. Imam Ahmad 'tr"F"

menjawab: "sungguh aku telah
memaafkanmu sejak hari perta-
ma siksaan ini, demi memuliakan
Rosululloh ffi ku."nu kamu ter-
masuk keturunan ahli baitnya!!"
(Siy ar A' lam an-N ub ala ].7 I 375)

6.r Bersholawat kepada
meleka

BerdasarkAn hadits Ka'ab
bin Ujroh: Rosululloh ffi k"luut
menemui kami, dan kami pun
bertanya kepadanya: "Kami su-
dah mengetahui bagaimana me-
ngucapkan salam kepadamu,
sekarang bagaimana kgmi ber-
sholawat kepadamu?" Rosululloh
ffi menjawab: Ucapkanlah:



BersamaAhliBait NabiM

"Ya Alloh berilah sholawat kepada

Muhammad dan keluarga Muham-
mad sebagaimana engkau telah ber-
sholawat kepada Ibrphi.m, sesung-
guhnya Engkau Maha Terpuji lagi
Maha Mulia. Ya Alloh berkahilah
Muhammqd dan keluarga Muhqm-
mad sebagriimana Engkau telah
memberkahi keluarga lbrohim, se-

sungguhnya Engkau Maha Terpuji
Iagi Maha Mulia." (HR. Bukhori:
4797, Muslim 41126)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiy-
yah'i,lA berkata: "Demikian pula
ahli bait Rosululloh ii& -empu-
nyai hak-hak yang wajib dijaga.
Sungguh Alloh telah menjadikan
bagi mereka hak dalam seperlima
harta ghonimah dan fai'i, dan
telah memerintahkan kita untuk
bersholawat kepada mereka dan
kepada Nabi ffi." (Majmu' Fata-
wa 31407)

HnnRmNYA
MENcIKU AHLI BAIT
TnN PA HAK

Sungguh di zaman kita se-

karang banyak sekali dari ketu-
runan Arab maupun orang non
Arab yang mengaku dan menyan-
darkan bahwa dia ahli bait Nabi
ffi. Oi negeri kita santer istilah
Habib yang katEnya mereka ifu
masih-keturunan 

-Nabi 
ffi atas

ahli bait Nabi ffi. Kalau peng-
akuannya memang benar dan ia
mu'min sungguhAlloh telah men-
gumpulk4n pada dirinya antara
kemuliaan iman dan kemulian na-
sab. Akan tetapi, lain masalahnya
jika pengakuannya hanya sekedar
omong-kosong, maka orang yang
semacam ini telah rnenerjang ke-
haraman yang besar, dia bagaikan
orang yang pura-pura kenyang
dengan sesuatu yang tidak di-
beri!! Benarlah sabda Rosululloh
Myungberbunyi:

"Orang yfrng pura-purn kenyang
dengan apa yang tidak diberi, ibarat-
nya seperti orang yang memakai dua
pakaian kedustaan." (HR. Muslim:
2129)

Keharaman mengaku atau
menyandarkan pada suatu kaum
yang bukan haknya telah tegas
dari Rosululloh ffi dalam sab-
danya:

"Tidaklah seseorang mengaku-aku
kepada bukan bapaknya sedang ia
tahu, kecuali ia telah kafir() kepada

Alloh. Dan barangsiapa yang rne-

ngaku bahwa dia termasuk kqum
ini padahal bukan, maka hendaklah
ia mengambil tempat duduknya di
neraka." (HR. Bukhori:3508, Mus-
lim: 112)

Inilah yang dapat kami kum-
pulkan tentang ahli bait, keuta-
maan dan adab kepada mereka.
Kita memohon kepada Alloh tau-
fiq-Nya, kefaqihan dalam agama,
dan tegar di atas kebenaran.
Sesungguhnya Dia Maha Men-
dengar dan Mengabulkan do'a.
Semoga sholawat dan salam ter-
curah kepada nabi kita Muham-
mad, keluarganya, dan para saha-
batnya. Amin. AIIohu A'lam.[7A

il\e';t)T *'.sru.
Jit t

e) Kafir di sini maknanya adalah kufur nikmat, bukan kufur akbar (besar) yang mengeluarkan pelakunya darilslam (red.)

:d*w;,hnla*tkn19

Hal ini telah disepakati oleh seluruh kaum mus-
limin dan semua orang yang berakal. Kalau saja hal
ini diperbolehkary maka semua orang akan mem-
bunutu merampas, dan kerusakan-kerusakan lain-
nya dengan alasan takdir(l4).

Alangkah menariknya kisah seorang pencuri
yang akan dipotong tangannya pada zaman Umar
bin Khoththob 4;, ketika akan dipotong, pen-
curi itu berkata: "Tunggu sebentar wahai Amirul

Mu'miniry sesungguhnya saya_mencuri ini dengan
takdir Alloh." Maka Umar ^$2 menjawab: "Kami
pun juga akan memotong tanganmu dengan takdir
Alloh! ! !" (Lihat Sy arh ath-Thohawiyy ah, Ibnu Abll Izzi
al-Hanafi, 11135)

Akhirnya, kita berdo'a kepada Alloh agar men-
jadikan kita semua termasuk hamba-hamba-Nya
yang dimudahkan dalam menggapai kebahagiaan
di dunia dan akhirat. Amin ya Mustajiba Sa'ilin. t:ct

rtq) Lihat Majmu' Fatauta Bl179, Iqtidho' Shirothil Mustaqim 21858-859, keduanya oleh Ibnu Taimiyyah.
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[1gpqROH DAN SHOLAT
cT ORANG SNrur

BEPERGfAN.',
, Penulis: ttstddz Arif tuthul uluvn

Merupakan hal yang dimaklumi bahwasanya sholat memiliki kedudukan yang
sangat agung dalam Islam dan bahwasanya seorang yang menegakkan sholat akan
mendapitkan pahala dan keutamaan yang agung'yang diberikan oleh Alloh, yang
berbeda-beda antara orang y3lg satu dengan yang lairrnya, sesuai dengan ittiba'nya
terhad4p sholat Rosululloh ffi.
Dan tidaklah seorang muslim bisa menuaikan sholat dengan sebaik-baiknya kecuali
jika menelaah sholat Nabi ffi yang diabadikan oleh para sahabat 

^Jg--' 
dan generasi

sesudahnya di dalam kitab-kitab hadits secara terperinci, baik secara ucapan
maupun gerakan, dan dijabarkan penjelasannya oleh para ulama di dalam kitab-
kitab mereka.

Pembaca rohimakumulloh, Alloh mewajibkan kita sholat selama akal kita masih
berfungsi, bagaimanapun keadaan kita, termasuk diantaranya saat kita sedang sakit
atau bepergian. berikut ini kami sampaikan pembahasan singkat seputar thoharoh
dan sholat orang sakit dan bepergian.

TArncnnn
TNOUEROH BAGI
ORANG SAKIT

Orang sakit wajib bersuci
dengan memakai air ketika ber-
wudhu dari hadats kecil dan ke-
tika mandi dari hadats besar.

]ika tidak mampu bersuci de-
ngan air, disebabkan karena keti-
daksanggupannya, atau takut
penyakitnya bertambah, atau
kesembuhannya semakin lama,
maka bertayamum.

Cara bertayamum:
Dengan memukulkan kedua

telapak tangan ke atas permu-
kaan tanah yang suci (bersih)
satu kali, lalu mengapuskannya

ke wajah, kemudian ke kedua
tangan sampai ke pergelangan,
dengan mengusapkan satu de-
ngan yang lain.

Jika tidak sanggup untuk ta-
yamum sendiri, maka orang lain
mentayamumkannya, caranya:
orang mentayamumkannya itu
'memukulkan kedua telapak tan-
gannya ke atas permukaan tanah
yang suci dan mengapuskannya
ke wajah si sakit, dan ke kedua
tangannya sampai ke pergelan-
gan, seperti yang dilakukan, ka-
lau seandainya dia tidak mampu
untuk berwudhu sendiri, maka
orang lain mewudhukannya.

Tayamum boleh dengan me-
ngusapkan telapak tangan ke
dinding atau dengan sesuatu

yang ada debu, jika dinding itu
dicat dengan cat minyak, artinya
bukan sejenis dinding dari ta-
nah, maka tidak boleh bertaya-
mum kecuali ada debunya.

Jika tidak ada dinding atau
apapun yang ada debunya, maka
tidak mengapa diletakkan tanah
(pasir) di atas kain atau bejana
kemudian bertayamum.

jika dia telah bertayamum
untuk melakukan suatu sholat,
kemudian kesuciannya masih
ada sampai masuk waktu sholat
yang lain, maka dia melakukan
sholat dengan tayamum yang
pertama, dan tidak perlu me-
ngulang tayamumnya. Dikare-
nakan dia masih suci dan tidak
ada faktor yang membatalkan-

L Dinukil dari bahan buku "Sudah Benarkah Sholat Kita" (Bimbingan Praktis Sholat Wajib dan Sunnah), semoga Alloh memu
dahkan proses penerbitannya.

Edisi 0STahunVl /i Robi'ul Awal 1428i&.*ral2*071\ tY^ *1di \ ;*rLJr a;Jl A )JJl

;I



r

nya.
Orang sakit wajib menyuci-

kan badannya dari najis. Jika
tidak mampu maka sholatlah
dalam kondisinya yang seperti
itu, maka sholatnya sah dan ti-
dak perlu diulang.

Orang sakit harus member-
sihkan pakaiannya dari najis,
atau membuka dan mengganti-
nya dengan pakaian yang bersih
suci. Jika tidak mampu maka
sholatlah dalam kondisinya
yang seperti itu, maka sholatnya
sah dan tidak perlu diulang.

Orang sakit harrrs sholat di
atas sesuatu yang suci. Jika ka-
surnya ada najis maka harus di-
cuci, atau ditukar dengan yang
suci atau dialas dengan sesuatu
yang suci. Apabila tidak mampu
maka sholatlah dalam kondisin-
ya yang seperti itu, maka sholat-
nya sah dan tidak perlu diulang.

(Referensi: Th oharoh wa Sholat lil
Maridh oleh Syaikh Muhammad

bin Sholih al-Utsaimin)

WUDHU ONNNC
YANG BERUDZUR

Orang yang berudzur adalah
orang yang keluar darinya hal-
hal yang membatalkan wudhu
pada sebagaian besar waktunya,
seperti orang yang selalu keluar
kencingnya atau angin dari du-
bumya atau wanita yang me-
ngala4i istihadhoh yang keluar
darah darinya pada selain saat-
saat haid dan nifas, maka bagi
mereka semua ini disunnahkan
-dengan pengobatan semampu-
nya- wudhu pada setiap sholat.

Sholat mereka tetap sah mes-
kipun keluar hal-hal tersebut
di saat sholat. Dalil tentang hal
ini adalah sabda Rosululloh
ffi kepada Fathimah bintu Abi
Hubaisy $, yang sedang me-

ngalami istihadhoh: "Kemudian
berwudhulah pada setiap sho-
Iat." (Diriwayatkan oleh Abu
Dawud dalam Sunan-nya 1/80
dan Tirmidzi dalam lami'-nya
1./217 dan dishohihkan oleh
Syaikh al-Albani dalam Silsitah
Shohihahl/609)

TArncnRA SHoLAT
BAGI ONENC SEruT'

Orang sakit wajib melaku-
kan sholat fardhu dengan ke-
adaan befdiri, meskipun agak
membungkuk atau bersandar ke
dinding, tonggak, atau tongkat.

Jika tidak mampu melaku-
kannya dengan keadaan berdiri,
maka sholatlah dengan posisi
duduk. Yang lebih afdhol dia
sholat dengan posisi bersila
pada waktu seharusnya berdiri
dan ruku, dan bersimpuh pada
waktu yang seharusnya sujud.

]ika tidak mampu duduk,
maka sholatlah sambil berba-
ring menghadap kiblat dengan
miring di sisi kanan lebih afdhol
daripada sisi kiri. Jika tidak
mampu untuk menghadap ki-
blat maka sholatlah sesuai de-
ngan arah posisinya dan tidak
perlu diulang.

Kala tidak mampu berbaring
miring maka sholatlah menelen-
tang, kedua kakinya diarahkan
ke arah kiblat dan lebih afdhol
kepalanya diangkat sedikit un-
tuk mengarahkan ke kiblat. Jika
kakinya tidak bisa diarahkan ke
kiblat maka sholatlah sesuai de-
ngan posisinya dan tidak perlu
diulang.

Orang sakit dalam melak-
sanakan sholat harus rukuk dan
sujud, jika tidak mampu maka
mengisyaratkannya dengan ke-
pala (menundukkan). Maka dia
menjadikan isyarat sujud lebih
rendah daripada ruku. Jika dia

sanggup untuk melaksanakan
rukuk saja tanpa sujud maka
dia rukuk di waktu rukuk ada-
pun sujud diisyaratkan dengan
menundukkan kepala. Jika dia
sanggup untuk melaksanakan
sujud saja tanpa rukuk maka
dia sujud di waktu sujud ada-
pun rukuk diisyaratkan dengan
menundukkan kepala.

Jika tidak mampu untuk
mengisyaratkan dengan kepala
pada waktu rukuk dan sujud,
maka mengisyaratkannya de-
ngan mata. Caranya: dengan
memejamkan sekejap kalau
melakukan rukuk dan kalau su-
jud mata dipejamkan agak lama.
Adapun mengisyaratkan de-
ngan jari seperti yang dilakukan
sebagian orang sakit, tidak sah.
Dan saya tidak mengetahui dalil
dari Kitab dan Sunnah serta per-
kataan ahli ilmu (ulama) tentang
perbuatan itu.

Jika tidak mampu mengisya-
ratkan dengan kepala dan mata,
maka sholatlah dengan hatinya.
Maka dia meniatkan rukuk, su-
jud, berdiri, duduk, dengan hati-
nya. Dan setiap orang sesuai de-
ngan apa yang dia niatkan.

Orang sakit harus melakukan
setiap sholat tepat pada waktu-
nya, sesuai dengan kemampuan-
nya yang telah dirinci di atas
tadi. Dan tidak boleh mengakhir-
kannya sampai keluar waktu.

Jika melaksanakan setiap sho-
lat tepat pada waktunya mem-
beratkannya, maka boleh men-
jamak antara ZI'tuhr:r danAshar,
Maghrib dan Isya'dengan jamak
taqdim atau jamak ta'khir, sesuai
dengan kondisi yang mudah
bagi dirinya. Kalau ingin men-
dahulukan sholat Ashar dengan
Zhuhur atau mengakhirkan sho-
lat Zhuhur dengan Ashar boleh.
Begitu juga sholat Maghrib dan
Isya'.

Adapun sholat Shubuh tidak-
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boleh dijamakkan dengan sholat
sebelum dan sesudahnya. Di-
karenakan waktunya terpisah
dengan waktu sebelum dan sesu-
dahnya. Alloh berfirman:

Jika anda khawatir waktu Isya'
akan habis sebelum mendarat,
sedang waktu Isya' yakni sam-
pai pertengahan malam, maka
hendaklah ia sholat Maghrib
dan Isya' di pesawat sebelum
waktunya habis.

Tatacara sholat di pesawat
yaitu hendaknya orang itu
berdiri menghadap kiblat lalu
bertakbir, membaca al-Fatihah,
dan sebelumnya rhembaca do'a
iftitah, sedang sesudahnya mem-
baca surat al-Qur'an, lalu rukuk,
lalu bangkit dari rukuk, lalu ber-
sujud. Bila tidak bisa bersujud
cukup dengan .duduk seraya
menund-ukkan kepala sebagai
pengganti sujud. Begitulah yang
harus ia perbuat sampai akhir
dan kesernuanya menghadap
kiblat.

Untuk sholat sunnah dalam
pesawat maka ia sholat dengan
duduk di atas kursinya dan me-
nganggukkan kepala dalam ru-
kuk dan sujud dengan anggguk-
an sujudnya lebih rendah." (Ma-
jmu' Fatawa Syaikh Muharimad
bin Sholih al-lltsaimin Bab Ibadlh
hal. 412 Pustaka Arofah)

Syaikh Abdul Aziz btn Ab-
dullah bin B az'ffltt b erkata:
"Yantg wajib bagi seorang mus-
lim ketika sedang berada di pe-
sawat, jika tiba waktu sholat,
hendaknya ia melaksanakannya
sesuai kemampuannya. jika ia
mampu melaksanakannya de-
ngan berdiri, rukuk, dan sujud,
maka hendaknya ia melaku-
kan demikian. Tapi jika ia tidak
.mampu melakukan seperti itu,
maka hendaknya ia melakukan
sambil duduk, mengisyarat-
kan rukuk dan sujud (dengan
membungkukkan badan). Jika
ia menemukan tempat yang
memungkinkan untuk sholat di
pesawat dengan berdiri dan su-
jud di lantainya. Maka ia wajib
melakukannya dengan berdiri,

firman Alloh ffi:

Makn bertaqwalah kamu kepada

AIIoh menurut kesanggupanmu....
(QS. at-Taghobun [64]: 16)

Dan sabda Nabi ffi:
{jIa3t$:i aiY
itAr. *;ll

{@ 6j&,3r{ -Aitt'+
Dirikanlah sholat dari sesudsh

matahari tergelincir sampai gelap
malam dan (diriknnlah pula sho-

lat) Shubuh. Sesungguhnya sholat
Shubuh itu disaksikntlloleh malai-
knt). (QS. al-Isro' l17l:78)

(Referensi: Thoharoh wa Sholat Iil
Maridh oleh Syaikh Muhammad

bin Sholih al-Utsaimin)

SHOLET DI ATAS
KENDARAAN

Syaikh Muhammad bin Sho-
lih al-Uts ai min'ffrl, berkata :

"Sholat di pesawat wajib di-
lakukan bila telah masuk wak-
tunya. Tetapi jika kesulitan
melakukan sholat di pesawat se-
bagaimana sholat dibumi" maka
tidak usah melakukan sholat
fardhu kecuali jika pesawat
telah mendarat, dan waktu sho-
lat masih mencukupi. Atau jika
waktu sholat berikutnya masih
bisa ditemui untuk melakukan
jamak. .

Misabrya, jika anda tinggal
landas dari Jeddah sebelum ma-
tahari terbenam, lalu saat di uda-
ra matahari telah terbenam maka
anda tidak usah sholat Maghrib
sampai pesawat mendarat di
bandara, dan anda turun pada-
nya. Jika anda khawatir waktu-
nya habis maka niatkanlah un-
tuk melakukan jamak ta'khir lalu
melakukan jamak setelah turun.

\ t\^ *1it \ a-rLJr :.LJl A ).rJl

*,{*'*:"j'ty

berdasarkan

t:ret;tpej.jpbP tsrt|k

" Sholatlah dengan berdiri, jika tidak
mampu m.aka dengan duduk, dan
jika tidak mampu maka dengan ber'
baring." (Diriwayatkan oleh Bu-
khori dalam Shohih-nya 7 / 37 6)

Dan diriwayatkan pula oleh
an-Nasa'i dengan sanad yar.g
shohih, dengan tambahan: "lika
kamu tidak snnggupl makn dengan

be rbar i n g t e rlent an g."
Yang lebih utama baginya

adalah sholat di awal waktu, tapi
jika ia menundanya sampai akhir
waktu dan baru mplaksanakan-
nya setelah pesawat mendarat,
maka itu pun boleh. Berdasar-
kan keumuman dalil-dalil yang
ada. Demikian juga hukumnya
di mobil, kereta, dan kapal laut."
(Fatawa Muhimsh Tata'allaqu bish
Sholah,haI. 40-41)

Syaikh Muhammad Nashi-
ruddin al-Albani 'K!f..t berkata:
"Dibolehkan sholat fardhu di
perahu, demikian juga di pe-
sawat. Dibolehkan sholat di
dalam pesawat dan perahu de-
ngan duduk jika takut terjatuh."
(Talkhis Shifat Sholat NabihaI. S)

^*-r} n?/ 61

d(ilJ66*i
n r?r rr r? r?r e-r

dz6)6SW6)6A(3
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DAKWAH
IYYAH

H BIJAK
Penulis: llstadz Abu Ahvnad as-Salafi

Telah rnasuk kepada kami pertanyaan dari sebagian pembaca A[ FURQON

perihal buku Dakwah Salafiyyah Dakwah Bijak, Meluruskan Sikap Keras Da'i
Salafi oleh Abu Abdirrahman ath-Thalibi yang beredar baru-baru ini.

Melihat judul buku ini sekan-akan kita melihat sosok seorang yang
peduli dengan Dakwah Salafiyyah sehingga berusaha membenahi keku-
rangan yang terjadi dari da'i-da'i salafi yang bersikap keras tidak pada tem-
patnya di dalam berdakwah.Tetapisetelah kami cermati isi buku ini, ternya-
ta di dalamnya penuh dengan syubhat-syubhat yang sangat berbahaya di
balik'nasehat-nasehat' yang dia sampaikan.

Karena itulah, dalam pembahasan kali ini kami berusaha menyingkap
syubhdt-syubhat tersebut sebagai nasehat kepada kaum muslimin dan
pembelaan kepada manhajyang haq.

PEXULIS DAN PENERBIT BUKU INI
Buku iniditulis oleh Abu Abdirrahman ath-Thalibidan diterbitkan oleh

HUJJAH PRESS Cibubur Jakarta Timur, cetakan pertama, Februari 2006 M.

IGpU5TIU\N ATAS SyeITH RoBI' BIN HADI
AL-MADKHOLI fq6
Dalam Pengantar Penerbit tertera:

Dalam salah satu artikelnya di sebuah situs salafi di Timur Tengah
(www.sahab.net), Dr. Rabi'AI-Madkhali menulis tentang bid'ah dan
menyerang siapapun yang dianggap sebagai ahlu bid'ah secara
membabi buta. Mengutip perkataan Yahya bin Yahya yang diri-
wayatkan lbnu Taimiyyah dalam Majmu' Fatawanya, Al-Madkhali
mengatakan bahwa memerangi ahlu bid'ah lebih utama daripada
berjihad fi sabilillah. Lalu di belakang namanya, Al-Madkhali ini me-
nuliskan gelar untuk dirinya sendiri, "Pemberantas Bid'ah dan para

Pelakunya, PenolongSunnah dan Pengikutnya, dan Pembela Akidah'i
Demikianlah sebagian contoh akhlak seorang tokoh kaum salaf masa
kini yang mengaku sebagai penolong Sunnah; dengan bangganya
dia labelkan pada dirinya sendiri dengan gelar-gelar yang tidak ada
contohnya dari Alloh, Rasul-Nya, dan para ulama salaf.

'Keshohi/ran manhE

menentukan tnmpat

seseorang di surga

ataukah di neraka.

/ika manhgl seseorang

shohih ,naka dia akas

masuk surga. /ika dia

mengikuti manhEl

Rosululhh M *,
manhry salafush-

sho/ih maka dia akan
, t. I .meuaat PeH9nunt

r..surga -Aengak Etn

A//oli-. Danjika dia

bemda pada manhgi

{l .Yang sesat maka

d dia diancam denganl.I neraka."

(Syaikh al-Allamah
Sholih al-Fau"^n'!{H,

Ajwibah Mufdahhal.TT)
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Kami katakan: lniadalah kedustaan yang ditimpakan
ata s Sya i k h Ro b i' b i n H a d i a I -M a d k noli'AM*.S e pa nj a n g
penelitian dan pengetahuan kami, beliau tidak per-

nah menuliskan gelar untuk diri beliau sendiri"Pembe-
rantas Bid'ah dan Para Pelakunya, Penolong Sunnah
dan Pengikutnya, dan Pembela Akidah'i meskipun
kita seinua yakin bahwa beliau adalah pembela Sun-
nah dan duri bagi para ahli bid'ah. Para ulama tela,h

memberikan pujian dan rekomendasi kepada beliau
di dalam dakwah dan tulisan-tulisan beliau. Di antara
para ulama yang memberikan rekomendasi kepada
beliau adalah tiga imam Dakwah Salafiyyah zaman ini:
Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh al-Albani, dan Syaikh
Muhammad bin Sholih al-Utsaimin(1).

Beliau menukil perkataan al-lmam Yahyd bin
Yahya di atas di dalam kitab beliau yang berjud ul Mah-
haj Ahli Sunnah fi Naqdi Rijal wal Kutub wa Thowa'if hal.
83 dan Penutup, demikian juga dalam kitab beliau
yang berludul Jama'ah Wahidah hal. 83; dalam ketiga
nukilan tersebut beliau tidak menyebutkan "gelar" di
atas bagi dirinya sendiri. (Untuk mengenal lebih lan-
jut tentang tulisan-tulisan beliau -yang dimuat oleh
www.sahab.net dan yang lainnya- silahkan melihat
program Maktabah Syaikh Robi' bin Hadi al-Madkholi
oleh www.islamspirit.com)

Demikian juga, sepanjang kehadiran kami dalam
majelis-majelis beliau baik di masjid-masjid, di ruang
kuliah diJami'ah lslamiyyah Madinah, dan di kediam-
an beliau, kami tidak pernah mendengar beliau me-
labelkan 'gelar-gelar" tersebut bagi diri beliau. Bah-

kan ketika ada sebagian hadirin menyebut beliau
dengan "Samahatusy Syaikh'i beliau menolak seraya
mengatakan: "Lastu bi Shohibi Samahah." (Aku tidak
layak disebut Samahah).

Yang kami lihat dari akhlakdan sifat beliau adalah
seperti yang ditulis oleh penulis biografi beliau: "Be-

liau memiliki sifat tawadhu' (rendah hati) terhadap
para saudaranya, para muridnya, para tamu, dan para
pengunjungnya. Beliau sederhana dalam tempat
tinggal, pakaian, dan kendaraannya, tidak menyukai
kemewahan dalam semua hal itu. Beliau selalu ramah
dan terbuka, tidak membuat bosan teman duduknya
dari pembicaraan beliau, majelis-majelis beliau penuh
dengan bacaan hadits dan sunnah...i'(Dari Tarjamah
Syaikh Robi' bin Hadi al-Madkholi dalam www.rabee.
net)

Lihat kitab Tsana' al-Badi' minal Ulama' ala Syaikh Robi'oleh Kholid bin Dhohwa adh-Dhufairi.

Di akhir Pengantar Penerbit tertera nama: Abu Abdillah al-Mishri; kami tidak tahu ini adalah nama samaran lain dari penulis
atau orang lain.

(1)

(2)
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@Dakwa/t Sa/a6uuah. Dakua/t B;iak

Kedustaan atas seorang ulama Sunnah seperti
yang dilakukan oleh pemilik buku ini(2) bukanlah si-

kap Ahli Sunrlah, tetapi salah satu tanda-tanda ahli
bid'ah. Al-lmam.Ali bin Harb al-Maushili tul6 berkata:
"Setiap pengekor hawa nafsu selalu berdusta dan
tidak mempedulikan kedustaannya!" (Diriwayat-
kan oleh al-Khothi b al-Baghdadi dalam al- Kifoyah hal.
123)

Kedustaan-kedustaan seperti ini dilakukan oleh
ahli bid'ah sebagaitangga untuk menjatuhkan Man-
haj Salafi dengan menjatuhkan para ulama Salafiyyin'
lebih dahulu, dengan menjiplak metode orang-orang
Yahudi:"Jika engkau hendak menjatuhkan suatu pe-
mikiran, maka jatuhkanlah para pemikir dan tokoh-
tokohnya." (!)

TALBIS SALAFI-HAROKI
Penulis berkata (dalam hal. 20 dari bukunya ini):

Salafi Haroki adalah gerakan dakwah Sa-

lafiyyah yang menerapkan metode pergerakan
(harakiyyah). Metode tersebut meskipun tidak
sama persis, serupa dengan metode yang di-
tempuh oleh jama'ah-jama'ah dakwah lslam,
seperti lkhwanul Muslimin (lM), Hizbut Tahrir
(HT), Jama'ah Tabligh (JT), Jama'at lslami (Jl),

Negara lslam lndonesia (Nll), dll.

Kami katakan: Sebutan "Salafi-Haroki" adalah bentuk
talbrs (pencampuradukan antara haq dan batil) antara
manhaj salaf dengan manhaj harokah yang bid'ah.
Dengan talbis ini mereka hendak memalingkan
Salafiyyin -para pengikut salafush-sholih- dari man-
haj salaf dan menganut manhaj haroki yang bid'ah!

Syaikh al-Allamah Sholih bin Fauzan al-Fauzan
&)86 berkata:"Menamakan diri dengan Salafiyyah ti-
dak apa-apa jika benar-benar demikian keadaannya.
Adapun jika penamaan tersebut hanya sekedar klaim
tanpa bukti, maka tidak boleh menamakan diri de-
ngan Salafiyyah dalam keadaan dia tidak berada
di atas manhaj salaf .... Maka tidak akan berkumpul
antara Ahli Sunnah wal Jama'ah bersama madzhab
orang-orang yang menyelisihi mereka seperti Kho-
warij, Mu'tazilah, dan hizbiyyin seperti orang yang
mereka namakan sebagai Muslim Modern, yaitu
orang yang hendak menggabungkan antara ke-
sesatan-kesesatan modern dengan manhaj salafi'
(Ajwibah Mufidah hal. 18-19)



@ oakwah sahfwah. oakwah Bliak

Syaikh al-Allamah Robi' bin Hadi al-Madkholi

W berkata: "Saya menasehati orang yang me-
ngatakan perkataan ini dan yang semisalnya agar
bertaqwa kepada Alloh dan menjelaskan kepada
kaum muslimin tentang manhaj salafi yang shohih,
janganlah mencampuradukkan agama ini de-
ngan manhaj Sayyid Quthb dan yang semisalnya,
karena manhaj salafi dan manhaj Sayyid Quthb
tidaklah keduanya melainkan dua halyang kontra-
diktif (bertolak belakang) yang tidak akan bisa ber-
temu didalam manhaj dan tidak pula dalam aqidahJ'
(Dari kaset Ajwibah'ala As'ilah Manhajiyyah tanggal 7

Syawwal 1419 H)(3)

MENGKOTAK-KOTAK
SALAFIYYIN-
Penulis berkata (dalam hal. 10 dari bukunya ini):

Tiga Madrasah yang sangat dominan saat
iniialah: Salafiyyah diArab Saudi, Salafiyyah di
Yaman, dan Salafiyah diYordania-Syria (Syam).
Masing-masing madrasah memiliki ulama-ula-
ma, majlis-majlis, lembaga pendidikan, media,
serta karya-karya buku.

Penulis berkata (dalam hal. 10 dari bukunya ini) de-
ngan judul pembahasan Komunitas Salafi Yamani:

Madrasah Salafiyyah ada di berbagai ne-
gara Muslim, bukan hanya diYaman. Bahkan di
Yaman sendiri, saya yakin garis Salafiyyah itu
tidak satu warna, tetapi beragam. Hanya saja,
dibandingkan dengan madrasah-madrasah
Salafiyah lainnya, maka madrasah Salafiyah di
Yaman terkenal paling keras sikapnya terha-
dap ahli bid'ah dan kelompok:kelompok yang
menyimpang.

Kami katakan: Salafiyyah bukanlah Hizbiyyah, se-

bagiimana dikatakan oleh Syaikh Sholih al-Fauzan
'&M6: "Salafiyyah adalah firqotun najiyah (kelom-
pok ya4g selamat). Mereka adalah Ahli Sunnah wal
Jama'ah, bukan suatu hizb yang dinamakan seka-
rang sebagai kelompok-kelompok atau partai-partai.
Sesungguhnya ia adalah suatu jama'ah, jama'ah yang
berjalan di atas sunnah ... maka Salafiyyah adalah
jama'ah yang berjalan di atas madzhab salaf dan di
atas jalan Rosululloh ffi Aun para sahabatnya *&"r,
dan dia bukanlah salah satu kelompok dari kelom-
pok-kelompok yang muncul sekarang ini, karena

dia adalah jama'ah yang terdahulu dari zaman Rosu-
lulloh ffi, berlanjut terus-menerus di atas kebenaran,
dan nampak hingga hari kiamat sebagaimana diberi-
takan oleh Rosululloh M: (I.ari kaset yang berjudul
at-Ta h d zi r m i n a I B i d a)tnt

Penulis menyatakan bahwa dirinya bukan dari ka-
lbngan Salafiyyin dengan mengatakan (dalam hal.
23):

Saya tidak berdiri di salah satu kelompok.
Saya bukan dari kalangan 5alafi Yamani
maupun l-'{aroki ".

Kemudian penulis berkata (dalam hal. 1 12 dari buku-
nya ini):

Persilangan pendapat antara ulama-ulama
Salafiyah di Arab Saudi, Yordania, Syria, dan
yang lainnya sudah bukan rahasia lagi. Con-
tohnya, persilangan pendapat antara Syaikh
Nashiruddin Al-Albani dengan Syaikh Hamud
bin Abdillah At-Tuwaijiri. Persilangan itu be-
gitu tajamnya....

Kami katakan: Setelah penulis menyatakan bahwa
dirinya bukan dari kalangan Salafiyyin, maka meru-
pakan suatu kewajaran jika dia sulit untuk menjaga
lisannya dari perkataan yang tidak sopan kepada para

ulama Salafiyyin, seperti terhadap dua imam dakwah
Salafiyyah Syaikh al-Albani dan Syaikh Hamud at-Tu-
waijiri rohirnahumalloh. Untuk menjelaskan hal ini,
kami nukilkan perkataan Syaikh Abdulloh bin Abdur-
rohman 456 penulis biografi Syaikh Hamud at-Tu-
waijni4i6:
"Beliau memiliki beberapa bantahan terhadap tu-
lisan-tulisan Syaikh al-Albani dan terjadi beberapa
perbedaan pendapat antara beliau dengan Syaikh
al-Albani. Kendati demikian, tetap terjalin ukhuwwah
salafiyyah antara beliau dengan Syaikh al-Albani.
Bukti konkrit hubungan-hubungan yang baik antara
keduanya, di antaranya:

o Syaikh Hamud, di dalam bantahannya kepada
Sya i kh a l-Al ba n i, teta p berusa ha menja g a ked u d u k-

an Syaikh al-Albani. Suatu misal, ketika beliau su-
dah hampir mencetak bantahan beliau, tiba-tiba
ada seorang yang bersimpati kepada Syaikh al-Al-
bani datang kepada beliau memprotes beberapa
kalimat dalam bantahan tersebut, maka seketika
itu juga beliau menghapus kalimat-kalimat terse-
but.

Untuk membentengi diri kita dari fitnah talbis ini, lihat pembahasan Talbis Salafi Haroki dalam Majalah A[ IURQ0NTahun 6 Edisi
6 Rubrik Manhaj.

Lihat pembah asan Solafiyyah Bukan Hizbiyyah dalam Majalah A[ FURQON Tahun 5 Edisi 8 Rubrik Manhaj.
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(5) Ucapan beliau ini saya sampaikan maknanya, dan jika ada yang ingin lafazhnya bisa menyimak rekamannya di Tasjilat Masjid
Nobawi.

Dakualt Salaiuuah. Dakwah Biiak

Hadi sendiri. Syaikh Muqbil memiliki keben-
cian besar terhadap Syi'ah, sebab dalam salah
satu proses hidupnya, beliau pernah mengala-
mi konflik dengan komunitas Syi'ah di tingkat
masyarakat maupun pemerintahan.

Kami katakan: lnilah pandangan penulis terhadap
Syaikh Muqbil bin Hadi ff!6, dan di bawah ini kami
nukilkan pandangan Syaikh al-Allamah al-Muhad-
d its M u h a m m a d N a s h i ru d d i n a I -A I ba ni'ffF.' te r h a d a p

Syaikh Muqbil binHadl'i*6 ketika sebuah pertanyaan
dilontarkan kepada Syaikh al-Albani; pertanyaan itu
berbunyi:"Meskipun jelas sekali sikap Syaikh Robi'
bin Hadial-Madkholidan Syaikh Muqbil bin Hadi
al-Wadi'i di dalam berjihad melawan kebid'ahan dan
perkataan.perkataan yang menyeleweng, ternyata
ada sebagian orang yang.meragukan kalau keduanya
berada di atas garis Salafi?"

Syaikh al-Albani 'ffF..t men)awab:

"Kami -tanpa ada keraguan- bersyukur kepada Alloh

& y"ng telah menganugerahkan kepada dakwah
yang sholihah ini -yang tegak di atas Kitab dan Sun-
nah dengan manhaj salafush-sholih- para da'i ber-
bagai penjuru dunia lslam menegakkan tugas fardhu
kifayah ini yang jarang sekali yang menunaikan-
nya pada hari ini. Maka merendahkan dua syaikh
ini, Syaikh Robi'dan Syaikh Muqbil, yang keduanya
menyeru kepada Kitab dan Sunnah serta jalan yang
ditempuh oleh salafush-sholih, serta memerangi
orang-orang yang menyelisihi manhaj yang shohih
ini, maka ini-sebagaimana bukan halyang tersembu-
nyi atas semuanya- muncul dari salah satu di antara
dua orang: bisa jadi dia jahil (bodoh) atau pengekor
hawa nafsu."

(Dari kaset Sitsitatut Huda wan Nurno. 851)

Ketika kami menghadri dars Sunan Nasa'i yang
disampaikan oleh Syaikhuna al-Allamah Abdul Muh-
sin bin Hamd al-Ab\ad t(ly; di. Masjid Nabawi, ada
sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau
yaitu bagaimana pandangan beliau tentang Syaikh
Muqbil bin Hadial-Wadi'i; maka beliau memujiSyaikh
Muqbil 'i,lf" ai dalam menuntut ilmu, menyampaikan
ilmu; dan di dalam berdakwah(5).

Tentang sikap keras Syaikh Muqbil 'trH kepada
ahli bid'ah, memang hal ini tidak mengenakkan hati
para hizbiyyin sehingga mereka menjadikan hal ini
sebagai sasaran celaan mereka kepada beliau. Syaikh
Abu Hammam Muhammad bin Ali ash-Shou ma'i aW
telah menjawab hal inidengan mengatakan:

Ketika Syaikh al-Albani mengunjungi tempat be-
liau di Riyadh pada tahun 1410 H, beliau sangat
bersungguh-sungguh dalam berusaha menjamu
dan menghormati Syaikh al-Albani.

Di dalam bantahan-bantahan kepada Syaikh al-

Albani, beliau banyak menyertakan pujian kepada
Syaikh al-Albani dalam kegigihannya membela
sunnah dan melawan bid'ah seperti perkataan

beliau: "Syaikh al-Albani sekarang adalah lam-
bang dari sunnah, mencela beliau akan memu-'
dahkan pencelaan kepada sunnahJ' Pujian ini jelas

hanya berlaku bagipara imam ahlisunnah, bukan
kepada para gembong ahli bid'ah, sebagaimana
yang dikehendaki oleh para pencetus manhaj mu-
wazanah!"

(Siroh at-Attamah Himud bin Abdultoh at-Tuwaijiri
hal. 19-20)

PANDANGAN PENULIS
TnnueoeP SYATKH Muqrl uN
HADI AL-WADI,I'fflfu
Penulis berkata (daiam hal. 109 dari bukunya ini):

Orang-orang yang mau melihat secara jujur
dan obyektif pasti setuju bahwa Syaikh Muqbil
bin Hadi rahimahullah adalah seorang ulama
Salafi. lni adalah kenyataan yang tidak bisa di-
pungkiri. Beliau mendirikan Markaz llmiyyah
Darul hadits di Dammaj Yaman, beliau juga
menulis karya-karya penting dalam hadits,
beliau mendidik da'i-da'i Salafi, beliau juga
berjuang keras menentang siapapun yang ti-
dak sependapat dengan manhaj Salafiyyah.
Bila perlu, Syaikh Muqbil bin Hadi akan ber-
sikap keras terhadap musuh-musuhnya yang
dianggap menyimpang. Dalam halterakhir ini,
Syaikh Muqbil bin Hadi sangat menonjol.

Penulis juga berkata (dalam hal. 1 1 1 dari bukunya
ini):

Menurut saya, sebagaimana yang saya ket-
ahuidari berita-berita yang ada, baik lisan atau
tulisan, paling tidak ada tiga alasan yang bisa
dianggap sebagai latar belakang sikap keras
Syaikh Muqbil bin Hadi, yaitu: l.Tradisisosial
masyarakatYaman sendiri yang memang keras
... 2. Konflik antar aliran-aliran agama di ten-
gah masyarakat belangsung keras...3. Proses
pribadi yang dialami oleh Syaikh Muqbil bin

\ i \ 
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"5ikap keras kepada ah.li bid'ah merupakan ke-
utamaan dan bukanlah merupakan kekurangan wa-
hai lbnu Gholib(6). Sesungguhnya yang membuat ka-

lian memiliki pemahaman terbalik ini adalah manhaj
kalian yang jelek dan (akibat) kalian duduk-duduk
dengan ahli bidlah, kalian menghendaki muwazo-
nah dan kelembutan bagi para ahli kebatilan. Dan
inilah sebagian atsar dari salafund tentang kerasnya
mereka terhadap ahli bid'ah, barangkali kalian bisa
mendapatkan manfaat darinya...
o Al-lmam Ahmad bin Hanbal 'ii)fu berkata:'Jika

engkau melihat seseorang mencela Hammad bin
Salamah maka ragukanlah keislamannya, karena
Hammad bin Salamah keras terhadap ahli bid'ah.'
(Siyar A!tam Nubata' 8/209)

-o Al-lmam BaihaqiF;16 berkata:Adalah al-lmam asy-
Syaf i 'iil6 keras terhadap ahli ilhad dan bid'ah,
beliau terang-terangan membenci mereka dan
menjauhi merekal (Srya r A'lam Nubala'7 /308)

o Abul Hasan al-Farro'berkata tentang Abdurrohm-
an bin Mandah:'Dia keras terhadap ahli bid'ah dan
menjauhi merekai (Thobaqoh Hanabilah 1 /538)...:

(Lihat Nubdzah Yasiroh min Hayati Ahadi Al'lamil

Jaziroh hal.741ttt

PENUTUP
Penulis berkata dalam Kalimat Penutup (hal. 175):

Tujuan penulisan buku ini ialah menyam-
paikan nasehat-nasehat koreksi kepada seba-
gian kalangan Salafi yang cenderung bersikap
berlebihan di dalam dakwahnya. Nasehat itu
disampaikan tentu demi kebaikan dakwah
Salafiyah di lndonesia, bukan dalam rangka
menyerang atau menjatuhkan nama baik pi-
hak-pihak tertentu. Sebagai hujjah bagi na-
sehat-nasehat yang disampaikan, saya kemu-
kakan dalil-dalil Syar'iyyah, bukti-bukti yang
saya ketahui, serta petunjuk-petunjuk refe-
rensi. Selain itu, dalam buku ini saya mencoba
menghindari kata-kata yang bersifat meng-
hina atau melecehkan. Hanya di beberapa
tempat tertentu saya terpaksa mengutarakan
ungkapan-ungkapan yang mungkin dianggap

'sinis.

Kami katakan: Jika buku ini benar-benar ditulis untuk
kebaikan dakwah Salafiyyah, pastilah akan membela
para ulama dakwah Salafiyyah dari tuduhan-tuduhan
dusta ahli bid'ah, tetapi kenyataannya buku inijustru
berisitalbis terhadap manhaj salafi, celaan dan kedus-
taan tentang para ulama Salafiyyin yang ini semua
merupakan cara-cara ahli bid'ah di dalam usaha me-
reka menjatuhkan Dakwah Salafiyyah.

Terakhir, kami sampaikan nasehat kepada penu-
lis agar bertaubat dbri talbis, kedustaan, dan ung-

' kapan-ungkapan sinis terhadap para ulama Salafi-
yyin. Hendaknya penulis berusaha mengikuti manhaj
yang shohih yaitu manhaj salafi, karena keshohihan
manhaj menentukan tempat seseorang di surga atau
neraka sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Alla-
mah Sholih al-Fauzan'M :

"Keshohihan manhaj menentukan tempat seseorang
di surga atau di neraka. Jika manhaj seseorang shohih
maka dia akan masuk surga. Jika dia mengikuti man-
haj Rosulullotr ffi dan manhaj salafush-sholih maka
dia akan menjadi penghuni surga -dengan izin
Alloh-, dan jika dia berada pada manhaj yang sesat

maka dia diancam dengan neraka."

(Ajwib ah Mufidah hal. 7 7)

Kepada para pembaca, kami nasehatkan agar
tidak menjadikan buku Dakwah Salafiyyah Dakwah
Bijak ini sebagai rujukan, berhubung banyaknya
syubhat yang ada di dalamnya yang di antaranya
telah kami sebutkan di atas. Masih banyak kitab-kitab
para ulama yang lebih layak dijadikan sebagai ruju-
kan di dalam manhaj dakwah. Di antara kitab-kitab
yang kami anjurkan untuk dijadikan rujukan dalam
hal ini ialah: Min Aqwali Syaikh Abdul Aziz bin Baz fi
Da'woh:, Ajwibah Mufidah oleh Syaikh Shalih. al-Fau-
zan, Da'wah ila Alloh dan Ru'yah Waqi'iyyah lil Manahij
Da'awiyoh keduanya oleh Syaikh Ali bin Hasan al-Hal-
abi al-Atsari, serta ManhajulAnbiya'fi Da'wah ila Alloh
dan al-Hatstsu 'alal Mawaddah wal l'tilaf wa Tahdzir

minal Furqoh wal lkhtilaf8) keduanya oleh Syaikhuna
al-Allamah Robi' bin Hadi al-Madkholi.

Semoga Alloh selalu menjadikan kita terma-
suk orang-orang yang mendengarkan nasehat dan
mengikutinya. Amin. ffx

(6) Dia adalah Abdulloh bin Gholib, penulis bait-bait syair yang penuh celaan kepada Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadil.

Untuk mengenal lebih lanjut tentang Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, lihat kembali Majalah lrl FURQ0N Tahun 5 Edisi 1 Rubrik
Tokoh.

Untuk melihat sebagian kandungan kitab ini, silahkan melihat rubrik Manhaj pada edisi ini.
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MAKKAH DARI
SEcr Acnme

Sebagaimana dalam edisi yang
telah lalu bahwa Isma'il,y1&r seba-
gai nabi yang diutus-oleh Alloh
untuk ahli (penduduk) Makkah
dan sekitarnya. Beliau mewarisi
agama bapaknya, Nabi Ibrohim
.>r*l, yakni agama tauhid (agama
hanif). Agama ini terus-menerus
diwarisi oleh anak cucunya, hing-
ga kabilah Jurhum berabad-abad
menguasai Makkah tetap berada
dalam agama ini.
Hingga akhirnya, setelah kekua-
saan Makkah beralih ke tangan
kabilah I(huza'ah, sesudah ]ur-
hum, maka agama Ibrohim yang
hanif ini berubah menjadi agama
berhala dan bid'ah karena ulah
pemimpin mereka, Amr bin Lu-
hai, yang mendatangkan patung-
patung dari Syam ke Ka'bah di
Makkah.

Dari sinilah agama Nabi Ibro-
him.>td:ir tinggal nama. Sampai
kekuasaan Makkah beralih ke
tangan Quraisy, mereka tetap
mengaku berada di atas millah
(agama)' Ibrohim walaupun ber-
campur dengan syirik dan bid'ah.
Inilah agama mereka (syirik dan
bid'ah) dan mereka sangat fana-
tik di dalamnya dengan hujjah
bahwa ia adalah agama warisan
dari nenek moyang mereka, Nabi

mereka menolak untuk mengakui
kenabian dan risalah yang dibawa
oleh Nabi Muhammad ffi karena
menurut mereka bertentangan
dengan agama Ibrohim.

\t\A*ia, \ r..rUJt aJl A Jll

lt3,

"Sesungguhnya Alloh melihat pen-
duduk bumi makn Alloh memurkai
niereka seffiuanya baik bangsa Arab
maupun bangsa asing kecuali sisa-
siss dari ahlikitab." 1HR. Muslim)

Perlu diketahui bahwa kata
ulama, sisa.sisa ahli kitab baik
Yahudi atau Nasrani yang masih
tetap berpegang teguh dengan
Thurat dan lnjil yang sebenarnya
pada saat itu sangatlah sedikit
jumlah mereka.

Inilah sunnatulloh, di mana
semakin lama zaman berlalu se-
makin terlupakan ilmu dan ajar-
an yang haq dan semakin buruk
umat manusia yang.hidup di za-

an, maka sangatlah mudah jiwa-
jiwa manusia untuk menerima
kebatilan dan tidak ada tempat
bagi al-haq di dalamnya lantaian
hitam dan keras membatu.

;At 06J j1

r{Fa's"g=P

er;dr ;ei

Ibrohim '>€91, sampai-sampai man seperti itu. Dengan demiki-

TAZIRAH ARAB
Sebeluvvt dan Awal Masa lQnabian

Penulis Llstadz Abu Hafshoh as-Sal,afr

Para ahli sefarah sepakat
bahwa umat manusia seicara kese-
luruhan dan khususnya bangsa
AraU benar-benar berada daiam
kehidup'an yang penuh dengan
kegelapan' antara kezholiman,
kebodohan, kesewenang-wenang-
an, penjdjahan, serta penindasan.
yang silih berganti dilakukan
oleh diktator Persia dan Romawi.
Kenyataan seperti ini digambar-
kan oleh Rosululloh ffi dalam
sebuah hadits:

o tto-t1

A{r4c'g

Kitabulloh al-Qur'an menjelas-
kan dengan gamblang tentang
aqidah .mereka, kaum jahiliah.
Alloh ;ffi menerangkan bahwa
musyrikin Arab menyembah tu-
han-tuhan dengan harapan agar
mendekatkan mereka kepada
Alloh sedekat-dekatnya dan agar
memberi syafa'at bagi mereka
di sisi Alloh. Padahal mereka
meyakini wujud Alloh, Pencipta,
Pengatur, Pemberi rezeki, tetapi
mereka menjadikan perantara
dengan sesembahan-sesembahan
mereka yang beraneka ragam.

Mereka sangat dangkal dalam
menggambarkan Alloh, asma'
dan sifat-sifat-Nya. Mereka
mengingkari sebagian asma' dan
sifat-Nya seperti ar-Rohman.
Mereka menamai Alloh dengan
nama-nama yang tidak ada dalil-
nya atau nama-nama yang me-
ngandung penghinaan, jelek, dan
sangat tidak layak bagi Alloh,
seperti: menisbatkan anak pada
Alloh, atau Alloh butuh pada
makhluk, malaikat adalah putri-
putri Alloh, mereka mengingkari
takdir bahkan mereka menghujat
Alloh dengan takdir untuk mem-
bebaskan diri mereka dari celaan.
Firman Alloh tentang mereka:

( Or ang-or ang musy rik mengatakan : )
"lika Alloh menghendaki, niscaya
kami dan bapak-bapak kami tidak
mempersekutukan-Nya dan tidak
(pula) kami mengharamkan baran
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sesuntu apapun." (QS. al-An'am
[6]: 1a8)

Termasuk aqidah mereka adalah
mengingkari hari kebangkitan.
FirmanAlloh:

Adapun ibadah, selain mereka
menambah dan mengurangi iba-
dah haji, mereka juga menambahi
ibadah-ibadah dengan siulan dan
tepuk tangan di Masjidil Haram,
menyembelih untuk berhala, ber-
sumpah dengan Lata dan Uzza,
meminta hujan dengan bintang-
bintang, dan lainnya.

Adapun akhlak dan kebiasaan
mereka banyak yaag dihapus oleh
Islam, seperti: bangga dengan
nasab serta menghina orang lain
karena nasabnya, mencela orang
kare4a .perbuatan bapak ibu-
nya, sombong karena mengurusi
Baitulloh, mengagungkan dunia,
harta, dan orang-orang kaya serta
menghina orang miskin dan 1e-

mah, perdukunan, berlindung
kepada jin, dan lain-Iain.

Inilah agama bangsa Arab yang
mereka nisbatkan pada agama
nenek moyang mereka, Ibrohim
dan Isma'il' alaihimassalnm.

Adapun agama Yahudi dan
Nasrani yang datangnya be-
lakangan, kedua agama ini pun
telah dirusak oleh penganutnya.
Dengan demikian, keduanya ti-
dak sanggup pula untuk menjadi
hidayah yang dapat menyelamat-
kan umat manusia.

Yahudi memiliki aqidah bahwa
Uzair anak Alloh, sedangkan Nas-
rani meyakini bahwa lsa adalah
il ah (sesernbahan) atau anak Ailoh
atau ilah di antara tiga ilah (Alloh,
Maryam, Isa) atau yang mereka
kenal dengan Tuhan Bapak, Tu-
han Ibu, dan Tuhan Anak.

FirmanAlloh:

{ri A.*t T"i 3r}ji,+:u'r6

c';Ai iss
-,1..sL

Orang-orang Yahu.di berkata: " Uzair
itu putra Alloh". Dan orang-orang
Nasrani berkata: "Al-Masih itu pu-
tra Alloh." (QS. at-Taubah [9]:30)

Mereka mengubah kitab Thu-
rat dan Injil dengan tangan-tan-
gan mereka dan berdusta atas
nama Alloh, menyembunyikan
kebenaran serta memusuhinya.
Pembesar dan ulama Yahudi
telah menjadi tandingan Alloh
menghalalkan yang haram dan
mengharamkan yang halal. Me-
reka sangat berambisi dengan
kebesaran dan harta, sehingga ti-
dak jarang mereka menjual ayat-
ayat Alloh untuk memakan harta
manusia dengan cara batil. Di sisi
lain, pendeta-pendeta Nasrani
bersungguh-sungguh dalam iba-
dah dan zuhud yang dihiasi oleh
setan tanpa petunjuk dari Alloh,
menetapkan macam-macam iba-
dah tanpa dalil, membolehkan
dan melarang sesuatu dengan
kejahilan, maka mereka sesat dan
menyesatkan.

Mereka, ahli kitab, menganggap
diri mereka suci, orang-orang
pilihan Alloh, dan mengklaim
bahwa tidak ada yang masuk
surga kecuali Yahudi atau Nas-
rani. Alloh mendustakan mereka
dalam firman-Nya:

iij;",p"

,!Vii"-*isV

Mereka bersumpah dengan nama
AIIoh dengnn sumpahnya yang
sungguh-sungguh: " Alloh tidak nkan
membangkitkan orang yang
(QS. an-Nahl [16]:38)

Oleh karena itu, foadah me-
reka kepada Alloh atau pendekat-
an diri mereka kepada berhala-
berhala dengan macam-macam
persembahan, tidak mereka
maksudkan untuk kehidupan
akhirat, tetapi untuk mewujud-
kan maksud mereka yang bersifat
duniawi, seperti: bertambahnya
harta benda, menolak bahaya
dan kemadhorotan di dunia serta
untuk mendatangkan maslahat-
maslahat di dunia berupa kemak-
muran, kesehatan, sembuh dari
penl akit, dan lain-lain.

Mereka juga menisbatkan se-
gala peristiwa yang terjadi, ter-
masuk kematian, kepada dahr
(masa). Firman Alloh:

'!ai{t t<U, u'rgiL#

Dan mereka berkata: "Kehidupan ini
tidak lain hanyalah kehidupan di du-
nia saja, kita mati dan kita hidup dan
tidak ada yang akan membinasakan
kita selain masa." (QS. al-Jatsiyah
IaSl:2a)

Maka, dari kerusakan aqidah
inilah bersumber segala keru-
sakan yang menjalar kepada
ibadah, akhlak, perilaku, dan

u'amalah.

;$|AUi ,-Ft Jllus*
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Dan merekn (Yahudi dan Nasrani)
berkata: "Sekali-ksli tidak aknn ms-
suk surga kecuali orang-orang (yang

beragama) Yahudi ntau Nasrani."
Demikian itu (hanya) angan-angan
mereka yang kosong bektka. Kqtakan-
Iah: "Tunjukkanlah bukti kebenara-
nmu jika kamu adalah orang yang
benar." (QS. al-Baqoroh [2]: 111)

Dan banyak lagi macam ibadah
dan akhlak yang mereka (ahli
kitab) atas namakan ajaran Musa
dan Isa dalam Taurat dan Injil
atas dasar kedustaan.
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Demikianlah keadaan umat
manusia saat itu, mereka sangat-
lah membutuhkan seorang rosul
yang memperbaharui agama me-
reka dan menyelamatkan mereka
dari gelapnya kesesatan menuju
cahaya Islam yang menyinari du-
nia dan akhirat.

NABI YANG
DrruNccu

Tatkala Alloh menghendaki
untuk menyelamatkan umat ma-
nusia dari kebinasaan, Alloh men-
gutus nabi-$ya yang mulia, Mu-
hammad ffi, penutup-para nabi
dan rohmat semesta alam. Kabar
gembira tentang datangnya nabi
yang terakhir ini sangat banyak.
Taurat, Injil, dan seluruh nabi
memberitakan pada umatnya
akan datangnya nabi yang mulia
ini. Demikian pula ulama-ulama
Yahudi danNasrani serta para du-
kun Arab menceritakan tentang
kedatangan beliau 'ffi. Dalam
sebuah hadits, beliau ffi ditanya:
"Kapankah mulainya perkaramu
ini wahai Rosululloh?" Beliau
menjawab: "Aku adalah do'anya
Nabi Ibrohim, kabar gembira dari
Nabi Isa, dan.ibuku melihat ca-
haya keluar darinya menyinari
istana Romawi." (Musnad Ahmad
dengan sanad baik)
Kita masih mengingat bahwa ke-
tika Ibrohim dan Isma'il memba-
ngun Ka'bah, keduanya berdo'a
kepada Alloh agar mengutus
seorang nabi dari mereka untuk
menyucikan mereka dan meng-
ajarkan kitab dan hikmah (lihat
Surat al-Baqoroh [2]: 129).

Dalam Surat Ali Imron [3]: 81,
Alloh mengambil janji pada se-
tiap nabi apabila Muhammad #5E

diutus sedang mereka masih hi-
dup, maka harus beriman kepada
beliau dan menolong beliau ffi.

Ulama ahli kitab sangat me-
ngetahui waktu keluarnya be-
liau ffi. Sampai-sampai menjadi
bahan pembicaraan mereka se-
hari-hari seperti dikisahkan oleh

\rY^S\it \ a-ruJt tuJl A ).rJl

Alloh dalam Surat al-Baqoroh [2]:
89, tentang orang-orang Yahudi
yang menakut-nakuti suku Aus
dan Khozroj (Anshor) bahwa me-
reka akan dibantai oleh orang-
orang Yahudi bersama Nabi Mu-
hammad bila telah diutus. ]uga
kisah Islamnva Salman al-Farisi
,.$, yang diwasiati oleh guru-
nya: "Pergilah engkau mencari
seorang nabi yang sekarang telah
tiba waktu keluarnya." Dan ma-
sihbanyak kisah yang rnenerang-
kan waktu keluarnya Nabi Mu-
hammad. M yung- benar-benar
mereka . ketahui sebagaimana
mereka mepgetahui sifat-sifat-
nya, baik lewat kitab-kitab me-
reka maupun dari mencuri-curi
pendengaran wahyu dari langit
sebagaimana yang dikisahkan
oleh Alloh dalam Surat al-Jin.
Ini semua adalah pertanda akan
munculnya nabi mulia, Muham-
mad M.-

Ketika usia Rosululloh M
mencapai 40 tahun, yaitu usia
umumnya para nabi diutus oleh
Alloh, maka beliau apabila pergi
untuk suatu keperluan atau ke-
tika pulangnya, tidaklah mele-
wati pohon atau batu melainkan
(pohon atau batu itu) mengg-
capkan salam kepada beliau ffi:
" Assalamu'alaika ya Rosululloh."
Maka beliau menoleh ke kanan
atau ke kiri dan beliau tidak meli-
hat seorang pun kecuali batu atau
pohon.
Berkata Abu €yamah: Sungguh
Rosululloh ffi melihat beberapa
keajaiban sebelum diutus, di an-
taranya hadits:

lazirah Arab Sebe/aum ls/am

"Sesungguhnya aku mengetahui
batu di Makknh mengucapknn salam

kepadaku sebelum aku diutus, sung-
guh aku mengetahuinya sekarang."
(HR. Muslim)

Imam Bukhori meriwayatkan dari
Aisyah ,*4!r, iu berkata: "Pertama
kali wahyu yang_diturunkan ke-
pada Rosululloh ffi adalah beru-
pa mimpi yang benar di waktu
tidur, maka beliau tidak melihat
mimpi melainkan datang seperti
falaq shubuh."
Ulama berkata: IrLi berlangsung
selama enam bulan, sebagaimana
hadits Rosululloh M ai dalam
Bukhori-Muslim: "Mimpi,yang
benar adalah satu bagian dari 46
bagian dari kenabian."

Kemudian Rosululloh M
senang untuk menyendiri (berk-
holwah di Gua Hiro). Beliau
melakukan ini karena terdorong
oleh kondisi kaumnya yang be-
rada dalam kesesatan tanpa hi-
dayah. Dalam kholwah tersebut,
beiiau M, beribadah kepada
Alloh sesuai agama peningga-
lan Ibrohim,x4r', khususnya di
bulan Romadhon. Beliau melak.
sanakannya dengan membawa
perbekalan. Jika perbekalan be-
liau habis, maka beliau kembali
kepada istrinya, Khodijah +*.!-,

untuk mengambil perbekalan,
lalu kembali lagi ke Gua Hiro.
Demikian ini beliau ffi hk.rkurt
hingga datang jibril ->,&r dengan
membawa wahyu pertama: iy!
(yaitu lima ayat pertama dari Su-
rat al-Alaq).
Para ulama berbeda pendapat
mengenai awal waktu turunnya
wahyu kepada Rosululloh ffi,
namun yang rojih sesuai dengan
dalil-dalil Kitab dan sunnah,
adalah hari Senin pada bulan Ro-
madhon. W abillahitt aufiq.

'n;J"t<, r;+ 3pU jt
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Kasih sayang orangrua memang kebutuhan mutlak bagisdng anak,
tetapi bukan berarti ketika mereka bersalah dibiarkan,saja, atau {i-
bela tanpa melihat tingkat kesalahannya, atau kenapa dia salah.

Di sisi lain, sering terjadi perselisihan antara orangtua mengaki-
batkan anak tidak menghargai salah satu atau kedua orangtuanya.

Suatu misal, seorang ibu yang sedang marah iepada anaknya karena
bersalah, lalu datang sang ayah membela anaknya dengan serta-
merta memaki-maki atau rnungkin memukul sang ibu di hadapan
anaknya. Sebaliknya ada seorarig ayah memerintJ sang ibu suatu
hal, lalu sang ibu membantah di hadapan anak-anaknya.

Dua fenomena di atas bisa medyebabkan nasehat kedua orang-
tua atau salah satunya diabaikan sang anak, wibawo mereko hilangbe-
gitu saja, lantaran anak sering menyaksikan salah satu dari keduanya
melakukan tindakan yang tidak selayaknya mereka lakukan sehingga
anak menganggaB itu adalah suatu kebodohan, tidak perlu ditaati,
dan perkataan yang sia-sia. Pada akhirnya, anak-anak tumbuh de:
ngan sekehendak mereka, sulir diatur, dan tidak menururi kata-kata
orangtua, bahkan berani melawan mereka, dan sungguh kebanyakan
anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang tumbuh dari
rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran anrara kedua orangtu-
anya dan jauh dari bimbingan Sunnah Nabawiyyah.(r)

.:l

Sudah saatnya diperdengarkan
kepada mereka ayat-ayat dan ha-

dits-hadits yang berkaitan dengan
hal ini, seperti firman-Nya:

t - -7 " ,'-. 6/
;,r"1 t \r'i:i iie.u, u*S*
';tirit t:,;1,/-qit;
-/-,t " , ,
;i-t3LiHi.t'J-"-
. " l-,"a t- ,. .t z\'r/t t^l ,E yi L:;yt

,/ - "d t t

Vr, t-:J *S u"^fit
,( z-\.A, "l)''-:--?/

Don Robbmu telah mewojibkanmu
supayo jongan menyemboh selain
AIIoh, dan hendoklah komu berbuat
boik kepada ibu bopakmu dengan

sebaik-baiknyo, jika solah satunyo
otau keduo-duonya di dolom peme-

lihoroonmu berumur lonjut usio,

moko jongan sekc/i-sekoli komu
katokan "oh" kepodonyo, jongonloh

kamu membentoknyo, ucopkan ke-
pado mereka dengan ucopon yong

muliolboik;' (QS. al-lsro' fl 71: 23)

Ayat-ayat yang memerintahkan
kita untuk berbakti kepada ke-
dua orangtua sangat banyak, dan
semua itu menunjukkan betapa
agung kedudukan dan hak orang-
tua terhadap anaknya.(2)

l^t-4

lrr;lii.:i' BAGAIMANA tua mengajarkan kepada anaknya
.;:':':: lA \A/IR,A\A/A bahwa Alloh dan Rosul-Nya me-MENJAGA WIBAWA,,,,:r,i, rr r r o wajibkan setiap anak untuk me,

,. .'.' ORANGTUA?
,,:.:.:::,,, 

r vr \' naati orangtuanya dalam perkara

i:, ,tta l.: Mengajari anak bahwa yang bukan kemaksiatan' Maka

, n ^,,^i '^-^-_,,.,-_: - ibu selalu mengingatkan bahwa
,,,,,,,, -r.' Alloh mewajibkan ^::,.-;::..^':^:J: .,_- - _: _-__.,-],-'--" anak harus mendengar dan taat.J: birrul walidain,,,,,i\ kepada ayahnya, sebaliknya ayah

Apabila anak sudah dapat selalu mengingatkan bahwa anak

*!( menangkap dan memahami pem- harus selalu mendengar dan taat
,l..',. Y) bicaraan, sudah selayaknya orang- kepada ibunya.
:

?l a a a a a I o* t a ta a 4r aa f aartalaa
Jl 't' Mos'uliyah ol-Ab ot-Muslim fi Torbiyatil Wotod hal.546-547.

oli oLhtaAnaknya
C Penulis: L4stadz Abu lbrohiu Muhavnvuad Ali

l', Lih"t QS. an-Nisa' [4]: 36, al-An'am [6]: l5l, dan Luqman [3 l]: l4-t5.
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Wibawa )ranitua /i Mata Anak

Jtt wj'oi ^-*, t;:; er( V
'J6'oJ;i'Jti 

\i u y, J'r-36"
'Jtt a C'lt &iie U C

lui'Jts A C',Srs eli

Secara umum anak berkewa-
jiban untuk birrul wolidain (ber-
bakti kepada kedua orangtuanya).
Akan tetapi, sang ibu lebih diuta-
makan dari sang ayah, sebagai-

mana dalam sebuah hadits:

Dori Abu Huroiroh ^,$-bohwaso-
nyo oda seorong loki-loki bertonyo
kepoda Rosutulloh M; "Wohoi Ro-

sululloh, siapakoh yong berhok oku
pergauli dengon boili" Nabi M
menjowob: "lbumui' Lolu dio ber-

tonyo lagi: "Kemudion siapo logi?"
Nobi ffi menjowab: "lbumu." Lalu

dio bertonya logi: "Kemudian siopo
logi?" Nobi ffi menlowab: "lbu-
mu." Lolu dio bertanyo logi: "Kemu-
dion siopo logi?" Nobi ffi menla-

wob: "(Kemudian boru) bopokmu!"
(HR. Bukhori l0/401, dan Muslim
s/4 r0)

lmam Nawawi |iiW berkata:
"Dalam hadits ini terkandung
hikmah anjuran supaya berbakti
kepada kedua orangtua. Adapun
sang ibu, maka beliau lebih ber-
hak (dari sang ayah), baru kemu-
dian sang ayah, setelah itu orang
yang dekat (sbtelah keduanya),
dan demikian seterusnya. Para

ulama berkata memberi alasan

mengapa sang ibu lebih berhak
daripada sang a;rah, sebabnya

adalah sang ibu lebih berat/capai
mengurus anaknya; buktinya di-
alah yang berlemah lembut, me-
layani, menanggung susah payah

ketika mengandung, melahirkan,

menyusui, mendidik, merawat
anaknya ketika sedang sakit, dan

lain sebagainya."(3) Semua itu ti-
dak dilakukan oleh sang ayah.

2.: Mengajari anak bahwa
yang paling berjasa
setelah Alloh dan
Rosul-Nya adalah
orangtua
Kedua orangdualal;r yang'

menjadi sebab anak-anaknya ber.
bahagia. Kedua orangtua telah
merasakan pahit dan susahnya
mengasuh anak-anaknya sejak di-
lahirkan. Mereka rela tidak tidur
demi menjaga anaknya terutama
ketika sedang sakit. Mereka tidak
akan puas sampai anak-anaknya
bahagia. Mereka rela membbri-
kan apa yang mereka miliki un-
tuk kebahagiaan anaknya, dan

kebaikan mereka pun tidak pu-
tus-putus walaupun sang anak su-

dah menginjak usia dewasa atau
bahkan ketika sudah berkeluarga,
orangtua masih merasa sedih

dan berusaha menolong apabili
anaknya mendapatkan kesusah-

an. Oleh karenanya, anak tidak
mungkin dapat membalas semua
jasa kebaikan yang tak terhingga
walaupun dia memberikan semua
harta dan kekayaannya kepada

kedua orangtuanya, sebagai-
mana yang dikatakan oleh Mu'adz
bin Jabal .$, kerika ditanya hak
orangtua terhadap anaknya, be-
liau menjawab:

v ,!r,q'+i 4'+i?'-l
t:art'$tt

"Seandainyo engkou berikon selu-

ruh keluorgo don hartamu, engkau

masih belum menunoikon hok ke-

duo orangtuomu." (Dikeluar:kan
oleh lmam Ahmad dalam kitab o/-

Waro'hal 105-106)

Sudah menjadi keharusan
bagi setiap anak untuk berbakti
kepada kedua orangtua dengan

ucapan atau perbuatan, baik de-
ngan harta atau jiwa dan raganya

dengan melayani dan menuruti
perkataannya selama bukan satu

kemaksiatan. Rosululloh ffi rn"-
letakkan kewajiban birrul wali-
dain di atas jihad fi Sabilillah seba-
ga'1mana dalam sebuah hadits:

p tii ,,7*{t}r iit',€|'A

Dori lbnu Mos'ud ,,$; berkota: Aku

berkato: "Wahai Roiululloh, amol-
on opo yang poling bogus?" Beliou

menjowab: "sholat podo waktu-
nyo." Aku berkata: "Lalu opa logi?"
Beliau menjawsb: "Berbakti kepado

duo orongtuo." Aku berkota: "Lolu

opo logi?" Beliou menjawob: "Jihad

fi Sabilillah;' (HR. Bukhori l/143
dan Muslim l/63;r+r

3.: Menghindari
perselisihan di hadapan
anak-anak

Orangtua yang bijaksana se-

lalu berusaha menyembunyikan
perselisihan yang terjadi antara
keduanya dari hadapan anak-

anaknya.

Seorong suomi yong bijaksona

yt,b etv,J6'4(

aaaaftaatlaataataaaaatrat
'r' Dinukil dari Fiqh Torbiyotil Abno' wo Tho'ifoh min Noshi'ih ol-Athibbo' hal. 136.

(a) Lihat perkataan ini oleh lbnu Utsaimin dalam Huquq Da'ot lloiho ol-Fivoh wo Qorrorotho osy-Syari'ah hal. 14.
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IUibawa Oranatua /i Mata Anak

tidak menghinakan istrinya di

hadapan anak-anaknya, apabila

hendak menasehati, maka dengan

cara yang baik dan tidak sam-

pai menjatuhkan martabat dan

wibawanya di mata anak-anaknyal

bukan dengan membentak, men-

caci, atau bahkan memukul sang

istri di hadapan mereka, sehingga

mereka tetap menaruh rasa hor-
mat dan wibawa kepada sang ibu.

Anak yang sering melihat ibu-

nya dimurkai atau bahkan dipukul
oleh. ayahnya hanya. karena ma-

salah sepele, akhirnya membenci

sang ayah, karena mereka me-
nganggap ayahnya seorang yang

suka menzholimi ibunya; atau

kalau tidak demikian, mereka me-

nganggap ibunya bodoh dan akhir-
nya mereka ingin meniru ayahnya
'dan berani melawan ibunya, se-

hingga anak tidak lagi menurut
kata-kata ibunya apalagi meneri-
ma nasehat-nasehatnya; bahkan

tidak heran kalau ada anak kecil

sudah berani memukul ibunya

sendiri, terutama kalau sang ayah

tidak di rumah karena anak hanya

takut kepada ayahnya saja.

Seorong istri yong bijaksona ti-
dak akan membantah perkataan

atau peri4tah sang suami di ha-

dapan anak-anaknya. Apabila istri
sering .membantah suaminya di

hadapan anak-anaknya, akibatnya

anak yang sering menyaksikan hal

ini menganggap ayahnya bodoh
dan tidak perlu ditaati kata-ka-
tanya, sehingga hilanglah wiba-
wa sang ayah di mata anaknya.

Seorang istri harus mengerti
bahwa lslam telah menetapkan

ketaatan istri kepada suaminya,

dalam hadits:

Dori Abu Huroiroh ^'$,., berkata: Ro-

sululloh M bersobda: "seandoinyo

oku (boleh) memerintoh seseoroflg

sujud kepado seorong yong loin,

moka aku perintohkan seorong istri
sujud kgpodo suominyo." (HR. Tir-
midzi ll2)7, lbnu Hibban: 1291,

Baihaqi 71291, dan dishohihkan
oleh al-Albani dalam lrwo'al-Gho-
/il no. 1998)

4.: Orangtua tidak
menyelisihi ucapannya

Sering terdengar keluhan
orangtua tentang anaknya yang

tidak mau menuruti perkataan-
nya, bahkan di antara mereka ada
yang berani membantah ucapan

orangtuanya. Hal ini bisa terjadi
lantaran beberapa sebab, di anta-
ran\lai orangtua tidak menyadari
bahwa anaknya menyaksikan
ayah atau ibunya melarang atau

memerintahkan suatu hal tetapi
dialah yang pertama kali menye-
lisihinya, ini mengakibatkan anak
tidak percaya dengan larangan

atau perintah orangtua, atau me-
reka menganggap bahwa perintah
atau larangannya tidak harus di-
laksanakan.

Suatu contoh, seorang ayah me-
larang keras anaknya berbohong,
tetapi ketika ada tamu datang
mencari ayahnya, ia berkata ke-
pada anaknya dengan berbisik:
"Bilang ayah tidak di rumah", atau
'Ayah sedang sakit."

Contoh lain, seorang ayah yang

melarang keras anaknya atau

mengancam dengan berbagai
hukuman apabila merokok dan
memberi alasan bahwa rokok itu
tidak baik dan sangat berbahaya,
tetapi dirinya tidak henti-hentinya
merokok di hadapan anaknya.

Dua contoh di atas menghilang-
kan kepercayaan anak terhadap
kata-kata orangtua, yang pada
akhirnya hilang wibawa mereka
di mata anaknya.

5.: Orangtua memerintah
anaknya sesuai dengan

_ kemampuan

Termasuk hal yang menu-
runkan wibawa orangtua di
hadapan anak-anaknya, apabila
orangtua membebani anaknya
padahal mereka tidak mampu
mengerjakannya; baik dalam
perkara ibadah, seperti mengha-
ruskan anak yang masih di bawah
umur melaksanakan qiyomul-loil
(sholat malam) sebelas roka'at,
keharusan berpuasa satu bulan
Romadhon penuh; atau perkara
yang bukan ibadah, seperti meng-
haruskan mencuci baju sendirise-
tiap hari, mengharuskan mereka
membantu pekerjaan ayahnya
setiap hari padahal mereka tidak
mampu, dan semisalnya.

Perlakuan orangtua seperti ini
bertolak belakang dengan tabiat
anak-anak, terutama mereka yang
masih menyukai berbagai macam
permainan yang bersifat sia-sia.

Demikianlah yang .-diajarkan
sang ibu sejati.Aisyah +#., tatkala
beliau mengatakan:

Ut y;;;tairit1u rt"rsri

*u, ,b aa-a,

" Mokl umil ah keterb otoso n o n ok ke-
cil perempuon yong mosih suko se-

suotu yong sio-sio." (HR. Bukhori:
5190 dan Muslim:892)
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Wibawa Oranatua di Mata Anak

menaatinya maka barulah boleh canda beliau tergolong sedikitBahkan suatu saat Aisyah v&.'
yang masih belia melihat per-
mainan perang-perangan dari
orang-orang Habasyah di sam.
ping Rosululloh ffi sampai mera-
sa puas, dan Rosululloh ffi pun

tidak melarangnya.

5.: Tidak menghukum '

dengan hukuman berat
karena kesalahan yang
sePele

Sebagian orangtua terlalu di-
siplin sehingga apapun kesalahan

yang terjadi dari 3p2la6ya, baik
besar atau kecil, sengaja atau ti-
dak, mereka langsung .memberi
sanksi berat berupa hukurhan
seperti pukulan, cubitan, dan

semisalnya. Padahal dalam lslam

diajarkan sebelum memukul dan

semisalnya ada jalan lain yang

lebih baik, di antaranya: nasehat
yang baik; kalau tidak bermanfaat
maka dengan peringatan sekali,

dua kali, atau tiga kali; barulah
ketika semua cara tidak berman-
faat, maka diizinkan orangtua
memukul anaknya untuk mendi-
dik mereka, dan itu pun dengan

beberapa syarat yang harus di-
perhatikan, di antaranya: tidak
melukai, tidak membekas, tidak
terlalu sering, dan tidak memu-
kul pada wajah mereka, dan se-

bagainya(5'.

Oleh karena itu, Rosululloh

ffi tidak memberi petunjuk ke-
pada kita untuk segera memukul,
kecuali setelah mereka diperintah
lebih dahulu, dan tatkala mereka
sudah berumur l0 tahun tidak

dipukul, sebagaimana sabdanya:

e t rit a>t.alU oe)r f, i
'J"r-''rrt'{ 6:'p

,oi, so t o 't$t'o"ipv-,
"Perintohkan angk-onak untuk sho-

Iot ketiko berumur tujuh tohun dan .

ketika sompai sepuluh tahun (tidok
taot), moko pukulloh!" (HR. Abu
Dawud kitab csh-Sholat:494, din
al-Albani 'mengatakan hadits ini

hasan shohih)

7.: Tidak pernah serius
menyebabkan
hilangnya wibawa

Memang senda gurau itu ba-

gus apabila dilakukan pada tem-
patnya. Tetapi apabila orangtua
selalu bersenda gurau, tidak per-
nah serius dalam segala hal, atau

selalu tampil kocak walaupun
dalam masalah-masalah yang bu"
tuh keseriusaa, maka akibatnya
wibawa mereka hilang dan me-
reka tidak berharga di mata anak-

anaknya.

Oleh karena itulah, kita se-

bagai pendidik harus mengikuti
petunjuk Rosululloh iffi d"l"t
semua hal, termasuk ketika ber-

senda gurau dengan anak-anak(6),

dan canda Rosululloh ffi t"t-
pu"rlyai keistimewaan, di antara-
nya: cando Rosululloh ffitidak
dengon kedustaon, conda be-
liou tidak sampai mengurangi
mortabot dan wibawanya, dan

honyo sebotos kebutuhon
Saiar'1 t.

Benarlah ucapan Umar bin

Khoththob "&, yungberkata:

"Barongsiapa yong sering tertowo

turunloh wibawonya, borongsiapo

(suko) berguiau, moko dia okan

diremehkan, dan borongsiapa yang

mempersering sesuotu moko dio

okon dikenal dengon sesuotu itu.'{s)

Sebuah s;rair hikmah menu-

tup bahasan kita kali ini:

fiv ,r.*ir 3rjr 3L:ri. ls/

X*Jr ;-tfur1 Jiat'Aert €;;
,6,

o"Qt ,u'. ailt t6 i;i-_,-')
?^a "" o "! o r ,
)) 4t:9 _a n61 -- t-2

Wospadoloh! Waspodoloh ter-

hodop (seringnya) sendo gurau

Sehinggo bocoh mencemarkon

nomo boikmu menjodi tak ber-

horgo.

Hilonglah cohoyo rout wajohmu

setelah cohaya wibowa

Sehinggo mengokib atko n seteloh

berwibowo menjadi hina.

Semoga bermanfaat.AA

:tJi

t

I r a a a a a a r, t r 9 0 a t a a a a a a a a a a
(5) Lihat Huquq al-Abno 'olo ol-Abo' hal.249-250 bab Syuruth ot-Ta'dib wa odh-Dhorb.

(6) Telahdiulasdengansingkatpembahasanbagaimanaorangtuabercandadengananak-anaknyadalamMajalahAtFURQ0NTh.5Edisi 6

(1427 H) rubrik Buah Hati.

''' Lihat catatan kaki di atas halaman 63.

's' Adab od-Dunyo wo od-Din hal. 298 cet. Dar al-Kutub al-'llmiyyah.
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Pokok Pembahasan

Kejinya zina,
beiatnya hukumannya

Anak hasil zina,
kepada siapa dinasabkan.

t- *-,-.*
. Perbedaan pendapat,

bolehkah bapak menikahi
anak hasil zinanya.

Bantahan bagi yang
membolehkan.

Beberapa waktu yang
lalu pada suatu kajian,,saat

saya menyampaikan bahwa
tidakada hubungan nasab

antara laki-laki dengan
. anak yang lahir karena hasil

zinanya; keduanya tidak
saling mewarisi, tidak boleh

anak tersebut dinasabkan
kepadanya, tidak ada

kewajiban memberi nafkah,
dan lainnya, maka ada sebuah

pertanyaan yang terlontar,
yaitu: Kalau memang tidak

ada hubungan nasab antara
keduanya; lalu bolehkah bagi

seorang bapak untuk menikah
dengan anak perempuan
hasil dari zinanya sendiri?

Pertanyaan ini
kelihatannya aneh, karena

-sepertinya- secara fi throh,
seseorang tidak akan berpikir
untuk melakukan itu. Namun

kejadian semacam ini bisa
saja terjadiditempat lain. Dari
sinilah maka pembahasannya

saya munculkan diedisi kali
ini, mudah-mudahan Alloh

menjadikannya bermanfaat.

Edisi 08 Tahun Vl // Robi'ul Awd 1428 lAprl 20A7)

ZINN PERBUATAN
KETI DAN MUNTRru

Berzina adalah perbuatan keji
dan mungkar dalam pandangan
semua agama, tidak. pernah ada
agama satu pun yang memboleh-
kannya. Dan Alloh Ta'ala dengan
tegas mengharamkannya, juga
mengharamkan semua jalan yang
menuju perbuatan keji ini.

Alloh berfirman:

og '*!
. ./ ./.

Dan janganlah kalian mendekati
perbuatan zina, karena itu adalah
perbuittan keji dan jalan yang jelek.
(QS. al-lsro' 117):32)

Oleh karena itu, Rosululloh ffi
menjadikan zina ini salah satu di
antara penyebab seorang muslim
boleh dibunuh.

it;.{'l My,
tl.dl.l"oi i#-
c:Gly)ol f' Jy)

dO

jt':Jt i-^-Cl'o *i!u
\r./ Jt)

TvKrynikaKn

Dengan
Anak Perempuan

HasilZinanya

Penulis: ltrstadz Ahuad Sabiclbin Abdul tathif AbuYusuf

Jra''56',Srs ^5, ut'r.p ;,p

Ffr'
;, 

^,

,t O;

&yJ

,wlJ

ji$

tttrq'JJ 3lrltr y-"Ur

Dari Abd.uttoh bin Mas'ud ,$, dari

Rosululloh M bersabda: "Tidak halal
darah seorang muslim yang bersaksi

bahwasanya tiado tlah yang berhak

disembah melainkan Alloh don se-

su ngg u h nya saya ad alah Rosu I ul loh,

kecuali dengan salah satu dari tiga
perkara: membunuh jiwa, orang

yang sudah pernah nikah lalu ber-

zina, dan orang yong meninggalkon

ag amanya dan menyelisi hi ja ma'ah ;'
(HR. Bukhori : 687 S,Muslim: 1 676)
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Perbuatan zina ini sebagaimana
bertentangan dengan syara', juga
bertentangan dengan akal sehat,
sampaipun akal binatang. Perhati-
kanlah kisah aneh yang dikisahkah
oleh lmam Bukhori (no.3849):

Dari Amr bin Maimum al-Audiberkata:
"Saya melihat pada zaman jahiliah
kera-kera mengepung seekor kera
yang berzina. Lalu merek merajam-
nya, maka saya pun ikut merajzmnya."

Subhanalloh, wahai orang yang
melakukan dan melegalisasikan
perzinaan, tidakkah kalian malu
dengan si kera, yang merajam
temannya sendiri karena berzina,
ataukah kalian lebih rendah dari-
padanya? Wal 'iyadzu billah dari
kerusakan akal dan hati.

Oleh karena itu, Alloh menja-
dikan hukuman perbuatan zina ini
sangat berat, lebih berat daripada
hukuman pembunuhan, pencurian,
dan lainnya. Bagi orang yang muh-
shon (sudah pernah menikah secara
halal) maka hukumannya adalah
dirajam sampai meninggal dunia,
sedangkan bagi yang belum meni-
kah maka dicambuk seratus kali lalu
diasingkan selama setahun.

Alloh Ta'ala berfirman:

z -t " J - z. z t t z t

5r:$s JtJti orrtl b

'lt :-V a:t, ;7 9':
- z" r.7 t't 7.

{(i., . *r u-":i:tiLftf ibtJ

Perempuan yang berzina dengan
laki - I aki yang berzi na, maka cam bu k-
lah keduanya seratus kati cambukan,
dan janganlah raso belas kasihan ke-

. pada keduanya mencegah kamu un-
tu k menja I a n ka n ag a ma A//oh.... (QS.

an-Nur l2al:2)

Dari Jabir bin Abdulloh al-Anshori
*{k', bahwasanya ada seseorang
dari kabilah Aslam datang kepada
Rosululloh ffi aan berkata bahwa
dirinya telah ,berzina, dan dia ber-
saksi empat kali atas hal itu, maka
Rosululloh ffi memerintahkannya
untuk dirajam. Dan dia itu adalah
seorang yang muhshon..(HR. Tir-'
midzi: 1454, Abu Dawud : 4407, lihat
Shohih Abu Dawud:3725)

Rosululloh M jusu meniada-
kan nama iman bagiorang yang ber-
zina, sebagaimana dalam hadits:

ip
#l€
-*tuJ

Dari tbnu nbbas w&t berkata: Ro-

sululloh M bersabda: "Tidaktah
seorang hamba berzina saat dia ber-
zino sedangkan dia dalam keadaan
beriman." (HR. Bukhori : 677 2)

NASAB ANNrc ZINA
Sekalipun dengan keharaman

yang sangat keras tersebut, bisa saja

seorang muslim karena kelemahan
imannya terjerumus ke dalamnya.
Yang dari hubungan haram terse-
but sangat dimungkinkan lahirnya
seorang anak, lalu bagaimanakah
dengan masalah nasabnya?

Para ulama sepakat bahwa apa-
bila seorang laki.laki berzina de-
ngan seorang wanita lalu dia hamil
dari hasil zina tersebut dan melahir-
kan seorang anak, maka anakterse-
but dinasabkan kepada ibunya dan
tidak ada hubungan nasab sama
sekali antara dia dengan laki-laki
yang menghamili ibunya.

Dari Abdulloh bin tJmar "i*; berkata:
"Sesungguhnya seorang laki-laki me-

!i'dn(]) istrinya.pada zaman Nabi ffi dan

tidak mengakui anaknya, maka Nabi

ffi, memisahkan keduanya dan mena-
sabkan anak tersebut kepada ibunya."
(HR. Bukhori: 6748, Muslim: 1494)

t4!,W#v,f

Dari Aisyah @.' berkata: Sa'ad bin

Menikah Dengan Anakperemfluan HasilZinangi q

(Lihat masalah ini pada at-Tam-
hid 7/183 dan al-lstidzkar 22/177
oleh lmam lbnu Abdil Bar, al-Ma-
jmu' Syarah Muhadzab oleh lmam
Nawawi 19/48, al- Muhal/a oleh lbnu
Hazm 10/323, Zadul Ma'ad oleh
lmam lbnulQoyyim)
Hal ini berdasarkan hadits berikut:

,f'l Vt'o( "#.' ,* Ct ,f
, t,,1 " ., "ilo9e j sj re

!, lr,1Li ^.*, a{e e:
6t

;"'t ;re jl"ijl j'p X Jte\j'r"-- sr / \)J/-
- d 6 t / t/

,''o;r $iI)JJJ

'n:eJZr UV

i') ll'an adalah kalau seorang suami menuduh istrinya berbuat zina sedangkan dia tidak bisa mendatangkan empat saksi dan istrinya tidak mau
mengaku, maka hukumnya si suami dihukum cambuk 80 kali karena telah menuduh zina tanpa bukti, namun agar dia tidak dicambuk maka

dia bersumpah empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya dan yang kelirna bahwa laknat Alloh akan menimpanya kalau dia berdusta,
begitu pula si istri bersumpah empat kali kalau tuduhan suaminya dusta dan yang kelima bahwa kemararhan Alloh akan menimpanya kalau
tuduhan itu benar.
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@ Menikalr DengonAnak perempuan HasilZinanga

Abi Waqqosh dan Abd bin Zqm'ah
bertengkar mengenai seorang anok,
Sa'od berkota: "Wahai Rosululloh, ini
adalah keponakanku (anak sauda-
roku) yang bernama Utbah bin Abi
Waqqosh, dio berpesan kepadaku
bahwa ini adalah anaknya, lihatlah
pada kemiripan antaro keduanya."
Lalu Abd bin Zam'ah berkata: "Wahai
Rosululloh, ini adalah saudaraku, dia
terlahir di firosy{z) bapokku dari bu-
dakwanitanyo." Maka Rosututtoh ffi
pun memandangnya dengan cermot,
dan beliau mel i ha.t adanya kemi ri pan
yang jelas antara dia dengan Utbah
bin AbiWaqqosh, namun beliau ber-
sabda: "Dia saudarolllu wahai Abd
bin Zam'ah, anok itu milik yang me-
miliki firosy, dan bagi seorang pezina
hanyalah kerugian." (HR. Bukhori:
6750, Muslim 2/180)

Sisi pengambilan dalildari hadits ini
adalah sabda Rosululloh ffi:'Dan
bagi seorang pezina hanyalah keru-
gian." Yang mana konsekuensinya,
bahwa seorang yang berzina tidak
memiliki nasab anak tersebut, kare-
na dia tidak memilikifirosy.

Muncul pertanyaan, mengapa
dinasabkan kepada ibunya? Maka
jawabannya jelas yaitu karena anak
itu memang teriahir dari rahim ibu
tersebut, sama saja apakah lahir
karena nikah syar'i ataukah karena
zina. (Lihat Fathul Bari 1O/36, al-Mo-
jmu' Syorah Muhadzab 19/38)

Yang mana konsekuensi dari tidak
adanya hubungan nasab antara
keduanya adalah keduanya tidak
saling mewarisi, laki-laki tersebut ti-
dak boleh menjadi wali pernikahan
anak perempuan dari hasil zinanya
dan beberapa hal lainnya yang
seharusnya diperbolehkan bagi
seorang bapak pada anaknya.

LALU BAGAIMANA
DENGAN
MENIKAHINYA?

Dinukiladanya dua pendapat ulama
dalam masalah ini.

lmam Syafiri dan Malik, dalam
riwayat yang masyhur dalam mad-
zhab mereka, membolehkan se-
seorang menikah dengan anak
perempuan dari hasil zinanya (lihat

al-lJm oleh lmam Syaf i 5/42G), al-
Majmu' oleh Nawawi 17/386,.Rou-
dlotuth. Tholibin 5/447, at-Tamhid
oleh lbnu .Abdil Barr 8/191). Hanya
saja lmarn Ahmad mengingkari
bahwa .hal ini pernah dikatakan
oleh lmam Syaf i dan Malik (lihat
Majmu' Fatawa Syaikhul lslam lbnu
Taimiyyah 32/142). Juga lmam
lbnul Qoyyim dan Syaikh al-Albani
mengingkari pendapat ini pernah
dikatakan oleh lmam Syaf i (lihat
l'lamul Muwaqqi'in 1/47, Tahdzirus
Sajid hal.53)

Dalil yang mereka gunakan
adalah bahwa anak perempuan ha-
sil zina tersebut bukan anak perem-
puannya secara hukum syar'i, oleh
karena itu keduanya tidak saling
mewarisi, tidak wajib memberi
nafkah, dan tidak boleh menjadi
wali dalam pernikahan anak perem-
puan tersebut, serta tidak berlaku
selurtlh hubungan nasab antara
keduanya; sehingga kalau memang
anak perempuan tersebut secara
syar'i bukan anaknya, berarti tidak
masuk dalam keumuman firman
Alloh:

'S4i'A3*,v

Dan diharamkan bagi kalian meni-
kohi ibu-ibumu; anak-anak perem-
pua n m u.... (Q5. an-Nisa' [a]: 23)

Dan malah kebalikannya termasuk
dalam keumuman firman Alloh:

"Sj1;ly( \
@

I z-\{' (r^ 
".1) . ..

.... Dan dihalakan bagi kalian semua
selain yang demikian.... (QS. An Nisa'

l4l:24)

Sedangkan lmam Abu Hanifah,
lmam Ahmad, dan jumhur ulama
melarang seorang laki-laki meni-
kah dengan anak perempuan ha-
sil zinanya dengan dalil bahwa dia
termasuk dalam keumuman firriran
Alloh Ta'ala (yang artinya):

Dan diharamkan bagi kalian meni-
kahi ibu-ibumu, anak-anak perem-
puan mu.... (QS. an-N isa' Vl: 23)

Karena lafazh "anak-anak perem-
puan kalian" mencakup semua anak
perempuannya, dan anak tersebut
memang tercipta dari air maninya.
(Lihat ol-Mughni oleh lmam lbnu
Qudamah 9/529, Bada'iShonc'i oleh
al-Kasani 3/13S5)

Dan madzhab inilah yang benar

-insya Alloh-.

Syaikhul lslam lbnu Taimiyyah
'&16 setelah memaparkan kedua
madzhab berkata: "Dan pendapat
(kedua) inilah yang benar, sehingga
jumhur ulama berselisih pendapat
apakah orang yang melakukan per-
nikahan tersebut dihukum bunuh
ataukah tidak? Mereka berselisih
menjadi dua pendapat. lmam Ah-
mad menyatakan bahwa yang
melakukannya dibunuh apabila tan-
pa alasan." (Majmu'Fatawa 32/134)

t// t
E",bi:

Firosy adalah istrj atau budak wanita, artinya bahwa seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita maka dia adalah ariak suami atau tuan
dari wanita tersebut, baik ada kemiripan antara keduanya ataukah tidak.

Beliau berkata: "Kalau ada 5eorang wanita yang hamil dari hasil zina, baik yang berzina dengannya mengaku ataupun tidak me-
ngaku, lalu si wanita tersebut menyusuinya, maka anak tersebut adalah anaknya dan bukan anak dari laki-laki yang berzina dengan-
nya. Dan saya benci -sebagai pertanda 5ikap waro'- bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak wanita dari hasil zinanya, namun
jika dia menikah dengan anak zinanya tersebut maka tidak saya pisahkan keduanya karena dia memang bukan anaknya sebagai-
mana dihukumi oleh Rosululloh-"
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Bantohan kepada mazhab
pertama:

Adapun apa yang mereka ka-

takan bahwa antara keduanya tidak
ada hubungan nasab, maka telah
dibantah dengan sangat bagus
oleh Syai khu I lslam'i,H .

Beliau berkata:'Adapun dalil mad-
zhab jumhur ulama adalah firman
Alloh:

Dan diharamkan bagi kalian meni-
kohi ibu-ibumu, anak-anak perem-
puanmu.... (QS. an-Nisa' [a]: 23)

Ayat ini mencakup semua yang
disebut sebagai "anak perempuan"
baik secara hakiki maupun majazi,
sama saja apakah antara keduanya
terdapat hubungan saling mewarisi
dan hukum-hukum nasab lainnya
ataukah tidak. Karena keumuman
yang terdapat pada ayat tahrim
(wanita yang diharamkan menikah-
inya, yang terdapat pada an-Nisa'

[41:22-25) itu bukan seperti keumu-
man yang terdapat pada ayat waris-
an serta ayat lainnya seperti pada
firman Alloh:

*'€ 
rl ri -e f)rt -Lt.-" r, V

Al I oh men sya ri'atka n ba g i m u te nta n g
(pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang
anak lelaki sama dengan bahagian
dua orang anak perempuan.... (QS.

an-Nisa'[a]:11)

Hal ini bisa dijelaskan dari tiga sisi:

Pertama: Bahwa ayat tahrim men-
cakup anak perempuan, cucu pe-
rempuan dari anak laki-laki, cucu
perempuan dari anak perempuan,
sebagaimana kata: "bibi" juga men-
cakup bibinya bapak, juga mencak-
up ibu dan kakeknya bapak. Demiki-
an juga rnencakup anak perempuan
dari saudara perempuan, serta anak
perempuan dari keponakan laki-laki
dan anak perempuan dari kepon-
akan perempuan. Dan keumuman

\ t Y^:lrl&i \ a-rUJr arJr ,,r, :-rJr

seperti ini tidak terdapat dalam ayat
warisan juga ayat lainnya yang ber-
hubungan dengan hukum nasab.

Kedua: Sesungguhnya haramnya
menikah bisa terjadi karena sebab'
susuan, sebagaimana sabda Rosu-
lulloh 4S :

tto / ./ -..' 6c. - lJc ,

lJr.{ tr drew}t ,y ?F-

f'4'
"Dihoramkan karena hubungan per-
susuan sebagaimana diharamkan
karena hubgngan nasab." (HR. Bu

khori 2645, Musl im 1 444)

Hadits ini disepakati keshohihan-
nya serta diamalkan oleh seluruh
ulama. Dari sini Alloh mengharam-
kan seorang wanita untuk meni-
kah dengan seorang laki-laki yang
pernah dia beri minum air susunya,
juga tidak boleh baginya untuk
nienikah dengan keturunan anak
susuan tersebut, dan anak tersebut
tidak boleh menikah dengan ibu
serta bibi dari ibu susunya, bahkan
anak susu perempuan haram me-
nikah dengan suami ibu susunya,..
maka jika seorang laki-laki haram
menikah dengan anak perempuan
yang disusui istrinya padahal antara
keduanya tidak ada hubungan na-
sab apapun selain sekedar menjadi
mahrom saja, lalu bagaimana bisa
halal menikah dengan anak perem-
puan hasil zinanya? Padahal dia ter-
cipta dari air maninya? Mana yang
lebih berat antara yang tercipta dari
air maninya ataukah yang sekedar
minum air susu istrinya?

Ketiga: Alloh berfi rman:

, 6z o .t -- / o a -a$ 4t:;t "jJ-:... #

.... Dan istri anak-anak kandung ka-
/ian.... (QS. an-Nisa' lal: 23)

Para ulama berkata: Hal ini untuk
mengeluarkan anak angkatnya, se-

Menikah Denaan Anak Peremouan Hasi/ Zinanua

bagaimana dalam fi rman-Nya:

/ ze\tr ta. tl\ \iz

J* eS.. V
e- t- a. {;rst

,*tgli

.... Dan Alloh tidak menjadikan anak-
anak angkat kalian sebagai anak-
anak kalian.... (QS. al-Ahzab [33]: 4)

Dan telah diketahui bersama bahwa
orang-orang pada zaman jahiliah
menganggap anak zina sebagai
anaknya, lebih mereka utamakan
daripada anak angkat, maka kalau
Alloh mengkhususkan keharaman
hanya untuk anak-anak kandung,
berarti lafazh "onak-onak perem-
puan kalian" mencakup semua anak
perempuan yang masuk dalam cak-
upan bahasa mereka saat itu.

Adapun yang mereka katakan bah-
wa keduanya tidak saling mewa-
risi, maka jawabannya bahwa hu-
kum nasab itu bisa terpisah-pisah,
mungkin saja berlaku sebagian hu-
kum nasab tanpa sebagian lainnya,
sebagaimana sebagian besar yang
menentang jumhur ulama; dalam
masalah ini sepakat bahwa anak
yang diJi'an itu haram bagi bapak
yang me-li'an-nya namun tidak me-
warisinya, juga sebagaimana kisah
Abd bin Zam'ah, di mana setelah
Rosululloh ffi menghukumi bah-
wa anak itu adalah saudara Abd
bin Zam'ah, namun beliau berkata
kepada Saudah binti Zam'ah @t:
"Berhijablah engkau darinya wahai
Saudah." Di hadits ini Rosululloh ffi
menjadikannya sebagai saudara
Saudah dalam hal saling mewarisi
namun tidak dalam kemahroman.

(Lihat Majmu' Fatawa 32/142 de-
ngan sedikit diringkas, dan lihat
pula Tafsir lbnu Katsir 1/469, Jami'
Ahkamin Nisa'3/43)

Wallohu A'lam.

cliir
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Pertanyaan 1

Assalamu'alalko*, r y sudah terlanjur pinjam uang di bank konven-
sional untuk modal buka usaha. Alharndulill*h bisa'membantu biaya ku-
liah dnn menam,bah pengh,ryilan teman-ternaniyatlg!{ne.ggaqs.sqri i
saat ini saya takut adzab Alloh pada peminjamirn uang di bank konven-

: : 
qiond ribt danr 6dalg',bir&hl:kilf** Ailohr riffii4tlac
apakah saya sudah masuk dalam tringkungan iiba?

Jawab:
Pertama, penanya hendaklah

berslukur kepada Alloh S kare-
na mendapat karunia dari Alloh
|S b.rnp" ilmu tentang haramnya
riba dan menyadari kesalahannya

serta ingin segera bertaubat, semo-
ga kita semua tergolong di dalam
firman-Nya:

"ri'23;1pti1A;$SV

^iU'rt"&i:-Ab*;s'r#;it#k't3
La i rx;* ds ri,r * t = ril;ti
// 

^\ -/ i'rc' o) .l l': ,'
t E.'.=rFl4 +ry l;irtg t'c

D an (i uga) orang- zrang y ang apa b i-
la rnengerjakan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, rnereka

ingat akan AIIoIt, IaIu memohon: am-
pun terltadop dosa-dosa mereka dan
siapa lagi yang dapat mengamjuni
dosa selain daripada Allolt? Dan
mereka tidak meneruskan perbuatan
kejinya itu, sedang ruereka mengeta-

bui. ($.Ali-Imron [3]: 135)

Selanjutnya, dari pertanyaan di
atas ada beberapa hal yang perlu
dijelaskan:

1. Riba atau bunga yang diperoleh
karena meminjamkan uang dan
benda riba lainnya hukumnya
haram.

.... Padaltal Alloh telah mengbalal-
rtan jual beli' dan mengharamkan

riba.... (QS. al-Baq oroh l2l: 27 5)

.Pengasuh:

t4stadz Aunur Rofiq Ahufyon, Lc.

2. Alloh S mehknat pelakunya.
Riba termasuk dosa besar dan
berat siksaannya.

Jabir w|$.., berkata:

{av'l1'^:jg t iK.y'S

Rosulullob M rnelaknat pernakan
hasil riba, yang rnemberi rna&.an,

penulis.nya, dan dua saksinya. Dan
beliau ffi berkata: "sernuanya

sarna." (HR. Muslim : 2995)

Ibnu Mas'ud.$2 berkata: Ro-
sululloh ffi bersabda: "Riba itu
ada tujuh puluh tiga pintu ,yangpa-
ling ringan dosanya seperti seorang
laki{aki yang mengumpuli ibu-
nya." (HR. Hakim, Baihaqi; ha-

ilt,F Mu,J*,&d

o t ',1,'It-p ga dtel

iiri?fs'€ifii fis *
zG\
ff Y% 'll
\:_l
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Ter/aniur Memt'niam t-/ana di Bank Konvensiona/

dits ini dihasankan oleh al-Albani,
lihat Sltohih at-Targhib tta Tarhib
2/777)

Rosululloh ffi bersabda: "Satu

dirham karena hasil riba yang di-
makan oleh seseorang sedangkan

dia mengetahuinya,lebih berat di
sisi Alloh dibandingkan tiga puluh
enam kali perbuatan zina." (FIR.

Ahmad: 20952, dishohihkan oleh
al-Albani dalam Jami': 337 5)

3. Bila terlanjur melakukan riba,
hendaknya bertaubat, segera

berhenti, dan berjanjitr-dak akan

mengulangi lagi.

Orang-orang yang telah sampai ke-

padanya larangan dar'i Robbnya,

lalu terus berbenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan) ; dan urusannya (terserab)

kepada AIIolt. Orang yang lnengu-

langi. ( mengambil riba), maka orang

i tu ada I a h penghuni-p engh uni n era-

ka; mereka Aekal di dalamnya. (QS.
al-Baqoroh 2l:275)

As-Su{i ffH berkata: "Maka
baginya a?a yang telah diambilnya
dabulu maksudnya sebelum tahu
hukum riba, dia boleh makan hasil-
nya." (Tafsir ath-Thobari 3/707)

Imam Syaukani '&% berkata:
"Makna ayat: Hasil riba yang di-
peroleh pada waktu yang lalu ti-
daklah menyebabkan dosa, karena

dia belum tahu hukumnya atau

belum turun ayat keharaman riba."
(Fatbul Qodir 1/445)

\iYA$&J \ *-rLJr a:Jl A )J\,Jr

nya rlba, atau tahu namun tidak
biasa menuntut ilmu syar'i, lalu
dia mengerti dan sering meng-
ikuti kajian, akan tetapi dia punya

bunga bank" langkah apa yang ter-.
baik untuk membebaskan bunga-
nya dan dia berjanji tidak akan

menyimpan uang di bank lagi?

Mohon penjelasannya, semoga

Aloh & membalas anda dengan

kebaikan yang banyak."

Beliau menjawab: "Hendaknya
kamu menyedekahkan hasil yang
kamu peroleh dari bank kepada

orang-orang fakir miskin, demi-
kian pula keuntungan lain yang
haram yang dia sebelumnya tidak
tahu." (Fatazoa Lajnah Da'imah
Saudi Arabia No. 4843 13/ 400)

Jika peminjam terlanjur mem-
bangun rumah hasil riba, hen-
daknya tidak merusaknya, seba-

gaimana keterangan Fatrua Laj-
nab Da'imalt Saudi Arabia (No.
6947), Syaikh Ibnu Baz 'M brt-
kata: "Kamu wajib bertaubat dari

6tra L-\
S (t rrr l) ,'i'1--.\ \=z v--'

Hai sekalian rnanusia, makanlab

yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di buriti, dan janganlalt

karnu mengiLuti langkah-langkah

setan; karena sesungguhnya setan itu
adalah ntusuh lang ry)ata bagirnu.

($. al-Baqoroh [2]: 168)

Abdulloh bin al-Mubarok
fri!6 berkata: "Makanan yang ha-
lal yaitu.bila kamu mengambilnya

sesuai dengan ketentuan syara',

sedangkan yang baik ialah yang
dapat dimakan dan menumbuh-
kan badan, sedangkan benda pa-
dat seperti tanah dan sesuatu yang

bukan bahan makanan hendaknya

tidak dimakan kecuali untuk ber-

obat." (Tafsir al-Baghorai 7/90).
AA

. Peminjam hendaknya segera mu'amalah riba, dan beristigh-
menutup hutangnya di bank yang farlah, menyesallah, jangan kamu
bersangkutan sebelum menye- ulangi lagi. Adapun rumah yang
dekahkannya kepada orang yang kamu bangun jangan kamu han-
membutuhkan, agar tidak me- curkan, tetapi manfaatkanlah de-
numpuk bunganya, yang akhirnya ngan menempatinya atau lainnya,
menjadiberatmembayarny^. dan kami berharap kepada Alloh

Apabila peminjam merasa $tr semoga mengampuni kesalah-
mendapat keuntungan dari hasil anmr1."

pinjaman bank, maka peminjam 4. orang muslim hendaknya ber-
boleh menEinfakkan s'ebasian , . ,.o o usana mencart rezeKt yang na-
hasilnya untuk disedekahkan ke- i-i r .. r ,

pada orans-orans fakir miskin lal dan yang berma-ntaat' trdak
I .o o 4c^l h-ffi--r^l-h .-l-^-"'

atau kepenti"g"" hi;;;;, l,u,.iu asal memperoleh sebagaTmana

peminjam bukan #;;;; l:-"'"0 
hidup orang kafir dan

hasil riba,tetapi hasilil;;; binatang yang tak mengenal

minjam.

__ syaikh Abdur Aziz bin Baz ffi},$#H#HffiJj;;KH prtnuh ditanya: 'Ada orang ::
yang tidak tahu tentaffilr'fr: hamba di hadapan Alloh $S:

Cti rrs'ot\i WVV
ir# l; W \)'J; e:* tr;J; ob'r\)l

penghasilan yang dia peroleh dari Se a
';bE ,{,;',#Ji o,'i>
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Menikah Denaan Orana Cina

Pertanyaan 2

Menikah Dengan Orang Cina

'l$!t:b'kryt{it:el@l*,Pak,,Ustda;r,Adikaua;,maudiajaknikaholeh
*],mia......*asrrkr.l l$nrll'bago!6M",?*e"iit t,fupakah an a'

harus seorang ustadz? '

Jawab:
A I b a m d u I i I I a h, p enanya b erun-

tung lantaran keluarganya hendak
menikah, karena menikah meru-
pakan perintah Alloh S, sun-
nah Rosululloh M,dan tuntutan
fithroh.

Orang Islam hendaknya menikah
dengan wanita yang muslimah:

i?,5r33i iriss V; y

y;l G jt'4'!;L:\L'b3i.

it:s"';'E;?'e.;'3i
-r-- -(-i. .t zl nil-. ,o .-,
e*.-er 9S ?* rt *+ n,

/ ,E\,6 /a ... t\

Dan janganlab kamu nikabi wani-
ta-zuanita musyrik, s ebelum rnere ka

berintan. Sesungguhnya taanita
budak yang mu'min lebih baik dari
zoanita musyrik walaupun dia me-

narik hatimu. Dan janganlab kamu

menikabkan orang-orang musyrik
(dengan uanita-rDanita rnumin)
sebelum mereka berirnan. Sesung-

guhryta budak yang mu'min lebih

baik dari orang lnu$)rik v.salaupun

dia menarik hatimu.... (QS. al-

l2):227)

Berdasadian ayat ini, siapapun -
orang Cina atau bangsa lain- yang
merupakan muslim dan tidak ada

penghalang lain, maka boleh dini-
kahi.

Adapun adik sang penanya

hendak dinikah oleh orang Cina
yang mau masuk Islam, maka
haram menikah dengan dia sebe-

lum dia masuk Islam, tidak boleh
menikah dulu lalu masuk Islam,
merujuk kepada dilil ayat di atas.

Adapun yang berhak meng-
islamkan orang kafir: dirinya sen-

diri dengan mengucap dua kalimat
syahadat, atau orang Islam lain
yang mengajarinya, akan tetapi
sebaiknya zualiyul amri atau ulama
Sunnah, karena ulama mampu
memberi penerangan kepadanya

tentang makna syahadat yang se-

benarnya, agar diayal<tn masuk Is-
lam dan paham makna Islam yang
sebenarnya.

Berikutnya, bila orang Cina
yang mau menikah itu orang
Nasrani yang masuk Islam ha-
nya sebagai batu loncatan untuk
memurtadkan wanita. muslimah

-berdasarkan pengalaman yang
ada dan karena hal ini sering ter-
jadi- maka kita dilarang mehikah
dengan mereka.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz
ffH berkata: "Menikah dengan
wanita ahli kitab yang bukan pe-
zina halal bagi p:-ia muslimin
menurut jumhur ulama, namun
sebaiknya tidak menikah dengan

merEka, cukup menikah dengan

wanita muslimah saja, apalagr pada
zaman sekarang manusia semakin
jauh dari mengenal Islam." (Fa-
tatua Islamiyyah, Muhammad bin
Abdul Lziz aI-Musnad, 3 / 77 0)

Berikutnya nasihat bagi yang
mau menikah, hendaknya tidak
memilih calon pendamping dari
sisi kekayaan atau kedudukan du-
niawinya. Akan tetapi, hendaknya
mendahulukan dien (agama)nya,

yang kuat tauhidnya dan baik
akhlaknya. Karena dien yang kuat
akan mengantarkan dia hidup ba-
hagia, insya Alloh.

Dari Abu Huroiroh ,,$V-., bzhwa
Rosululloh ffi bersabda:

W)q,a.g'1.ir;tt 5s
?tL,'es V"{: q.t*)

!r4U} ;y-,nt

"Wanita dinikahi fr.arena e/n?at se-

bab: (1) karena hartanya, (2) karena

kedudukannya, (3) karena kecantik-

annla, (4) karena diennya. Maka
carilah wanita yang kuat diennya,

sernoga kamu berbabagia." (HR.
Bukhori:4700)AA
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Al-Hafizh Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah 6ilf" ber-
kata: "Mengingkari kemungkaran memiliki empat
tingkatan:
Pertama: Apabila kemungkaran tersebut hilang dan
berganti sebaliknya.

Kedua: Apabila mengecil sekalipun tidak hilang-se-
luruhnya.
Ketiga: Apabila berganti dengan kemungkaran semi-
salnya.

Keempat: Apabila berganti kepada yang lebih parah
darinya.
Tingkatan pertama dan kedua disyari'atkar; tingkat-
an ketiga perlu pertimbangan, dan tingkatan keem-
pat hukumnya haram."

Lanjut beliau: "Saya mendengar Syaikhul Is-
lam Ibnu Taimiyyah -semoga Alloh menerangi ku-
burnya- berkata: Pada zarr.an pasukan Tatar, aku
bersama para kawanku pemah melewati orang-
orang yang lagi asyik minum khomer. Seorang
kawan mengingkari mereka namun aku mene-
gurnya seraya kukatakan kepadanya:. "Sesungguh-
nya Alloh mengharamkan khomer karena mengha-
langi manusia dari mengingat Alloh dan mengingat
sholat. Dan merek4 apabila minum khomer, maka
mereka tidak membunuh, menawan anak-anak, dan
merampok harta; jadi biarkan saja mereka." (I'lam
Muwaqqi'in 4/339-340)

Pernah dikatakan kepada Hatim al-Ashom(r);
"Engkau adalah orang'ajami (bukan Arab), kamu
juga tidakfashitr, namunkamu selalu menang dalam
berdebat, apa rahasianya?1" Dia menjawab: "Saya

?eAults: usta^z A0u u$^Aan 
^-Atsan

memiliki tiga kunci dalam berdebat, aku bergem-
bira apabila lawanku benar, aku sedih bila dia salah,
dan aklr menjagh diriku untuk tidak menyakitinya."
Tatkala ucapan ini sampai kepada Imam Ahmad
b in H anb al'KFu, b eliau berkomentar : " subhanalloh !

Alangkah cerdasnya orang inill" (al-Muntadham fi
Tarikhi Muluk wal Umam,Ibnul Jauzi, 1,1,1254)

t,,i or.* ,,w*hd>@t,,'.' G=.f*J4''")
i'. il

j :r Puiian dan Celaan:: I

<..,,1,i*""'- - "''*'uo,,):,,
Imam Ibnu Hazm rii6 berkata: "sebuah cara

yang paling manjur untuk mendapatkan ketenang-
an adalah mengabaikan omong;m orang dan mem-
perhatikan ucapan Sang Pencipta alam. Barangsiapa
yang menyangka bahwa dirinya bisa selamat dari
celaan manusia, maka dia telah gila.

Seorang yang mencermati secara seksama -seka-
lipun ini pahit rasanya- niscaya akan mengetahui
bahwa celaan iranusia kepadanya justru lebih baik
daripada pujian mereka, sebab pujian kalau memang
benar maka bisa menyeretnya lupa daratan dan me-
nimbulkan penyakit 'ujub @angga diri) yang akan
merusak keutamaannya, namun apabila pujian itu
tidak benar dan dia bergembira dengannya, maka
berarti dia gembira dengan kedustaan. Sungguh ini
kekurangan yang sangat.

Adapun celaan manusia, kalau memang benar
maka hal itu dapat mengeremnya dari perbuatan
yang tercela, din ini sangat bagus, semuanya pasti
menginginkannya kecuali orang yang kurang akal-
nya. Namun apabila celaan4ya tidak benar dan dia
sabar, berarti dia mendapatkan keutamaan sabar,
dan akan mengambil pahala kebajikan orang yang
mencelanya sehingga dia akan menuai pahala kelak
di hari kiamat hanya dengan perbuatan yang tidak
memberatkan. Sungguh ini adalah kesempatan ber-
harga, semuanya pasti menginginkannya kecuali
orang y ang gila." (Mudawah N ufus hal. 80-81 )

o.) AI-Ashom adalah gelar yang artinya tuli. Konon ceritanya, ada seorang wanita bertanya kepadanya tentang suatu permasalahan,
namun secara tidak sengaja wanita ifu kenfut bersuara sehingga si wanita merasa malu. Untuk menjaga perasaannya, Hatim
berpura-pura tidak mendengar seraya berkata: "Keraskanlah suaramu." Wanita ifu pun merasa senang karena dia menduga
Hatim tidak mendengar suara kentutnya. Setelah itu Hatim terus menjadi tu,li. (al-Muntadhom1,ll253)

WbTliu bTFu s-./liu
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dalam
Siyar A'Iam Nubala 8/80-81 tentang . cobaan yang
menimpa Imam Malik bin Anas dd?5 karena suatu
fatwanya, di mana beliau dipanggil oleh pemimpin
saat ihr, lalu dilucuti bajunya, dicambuki, dan dita-
rik tangannya hingga terlepas tulang bahunya, teta-
pi semua itu malah menjadikan beliau setelah itu
dalam ketinggian derajat. Irriam adz-Dzahabi &B
berkomentar: ''Demikianlah buah cobaan yang ter-
puji, ia mengangkat derajat seorang hamba dalam
hati orang-orang yang beriman!!"

f=-)*: c@<kr,wr e**Jr l.>
* ..'":: Iangan Tergesa-gesa!! ..

,.i(. 1.r-:r €q<-+.M) e--4-i: r, H<- +€) .B{. 
.. 

-'

Hendaknya setiap juru dakwah sahng menya-
yangi dan saling memaafkan antara sesama. Bila ada
suatu kabar miring tentang saudaranya, janganlah
dia tergesa-gesa menanggapinya. Hendaknya dia
memeriksa kebenarannya terlebih dahulu, karena
betapa banyak kabar yang ternyata hanya sekedar
gosip semata, yang justru kerapkali meretakkan
hubungan antara para juru dakwah!!! Rosululloh
ffi berpabda:

"Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia
menceritakan setiap yang dia dengar." (HR. Muslim: 5)

Dahulu dikatakan:

Wt,lit

"Tidaklah ada kecacatan sebuah kabar melainkan dari
perowi-perowinya."rzt .

Dan apabila berita tersebut memang benar, lnaka
kedepankanlah husnuzhon @aik sangka) kepada
saudararnu dalam memahami ucapan atau perbuat-
annya. Amirul Mu'minin Umar.bin Ktroththob 4-,
berkata: 1'Janganlah engkau menyangka jelek suatu

kalimat yang keluar dari saudaramu sesama muslim
sedangkan engkau masih bisa mendapatkan ruang
kebaikan dalam memahaminya." (Dikeluarkan al-
Mahamili dalam al-Amali: 460)

-,- ''n'g, 6q{-{>€) **"("-1trii :: fangan Sedih ::

i,J -** *-r,^
Saudaraku, janganlah engkau sedih hati dengan

sedikitnya orang'yang menghadiri pengajianmu
atau mend-engarkan ceramahmu! Ingatlah selalu ha-
dits Nabi ffi:

4rt ,l'/^.')r: ,hljt ia:
Dinampakkan kepadaku semua umat, IaIu saya melihat
ada seorang nabi bersama tiga hingga sembilan pengkut-
nya, ada seorang nabi bersama satu atau dua pengikut,
dan ada seorang nabi yang tidak memiliki satu pun pe-
ngikut.{z) (HR. Bukhori:5704, Muslim: 220)

Mahmud bin Syukri al-Alusi berkata: "Seorang
alim tidaklah berkurang kedudukannya hanya di-
karenakan sedikitnya murid sebagaimana nabi
tidaklah berkurang kedudukannya dikarenakan se-
dikitnya pengikut.z' (al-Misku wal ldzkhir hal. 198)

Sekalipun hanya beberapa orang yang ingin be-
lajar kepdr'damu, maka ajarilah mereka ilmu yang
Alloh anugerahkan kepadamu, semoga Alloh me-
lipatgandakan pahala bagimu. Ingatlah selalu kisah-
kisah para ulama sebelum kita yang jauh lebih alim
daripada kita.

Imam Malik 'fflfoberkata:'Aku mendatangi Nafi'
ketika usiaku masih kecil bersama seorang temanku,
beliau pun turun untuk mengajariku. Beliau duduk
setelah Shubuh di masjid, namun tidak ada seorang
pun yang datang kepadanya." (Siyar A'lam Nubala
811,07)

Imam Atho'bin Robah f(lFu , dia adalah seorang
yang paling dicintai manusia, namun yang hadir di
majelisnya hanyalah delapan atau sembilan orang
saja." (Siyar A'Iam Nubala Sl8L,li}i.at Ma'alim fi Thola-
bil llmi, Abdul Aziz as-Sadhan hal. 310)

d9 ,b:j,i;ii dt q?j, ,e\,'"p'*;
a.1t,,, "1-Jrl atr 1J,,4)

it ,F1'

(2) Ghoyah Nihayah'1,1263, sebagaimana dalam an-Nazko'ir Bakar Abu Zaidhal.3}L.
(3) Syaikh al-Albani 'tv!6 berkata:l'Dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa banyak dan sedikitnya pengikut

bukanlah timbangan benar atau salahnya seorang da'i." Lanjutnya: "Dalam hadits ini juga terdapat pelajaran bagi para da'i
dalrr mad'u (yang didakwahi), seorang da'i hendaknya terus maju dalam kancah dakwah tanpa menghiraukan sedikitnya
orang yang menerima dakwahnya karena kewajibannya hanyalah menyampaikhn. Demikian pula bagi orang yang
didakwahi, hendaknya tidak sedih karena sedikibrya orang yang menerima dakwah, atau meragukan hakwah yang benar,
apalagi menolaknya hanya dengan alasan sedikitnya pengikut (diiringi anggapan) seandainya dakwah yang benar tentu
akan diikuti banyak orang!!" (Lihat Silsilah ash-Shohihah U21755-756)
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. Imam Ibnul Jauzi 'K!1t'berkata: "Saya meman-
dang bahwa manfaat menulis lebih banyak darfpada
manfaht mengajar, karena kalau mengajar mungkin
hanya kepada beberapa orang tertentu saj4 sedang-
kan tulisan dibaca dan diambil manfaat oleh sekian
banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan
mungkin oleh mereka yang kini belum lahir ke du-
nia. Bukti akan hal ini bahwa manusia lebih banyak
mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama pen-
dahulu daripada dari pelajaran guru-guru mereka.

Oleh karena itu, hendaklah orang yang dikaru-
niai Alloh ilmu meluangkan waktunya dalam'menu-
lis karya yang bermanfaat, sebab tidak semua orang
yang membuat karya berarti bermanfaat, karena tu:
juan tulisan bukan hanya sekedar mengumpulkan
sana-sini, tetapi itu adalah anugerah yang Alloh
berikan kepada hamba pilihan-Nya sehingga dia
mengumpulkan masalah yang berserakan dan
menjelaskan masalah yang masih rumit ... inilah
tulisan yang bermanfaat. Hendaknya menulis di-
lakukan di tengah-tengah umur, karena awal umur
untuk menuntut ilmu dan akhir umur sudah men-
galami keletihan." (Shoidhul Khothir hal. 386)

A,t

WJ.l?:*r ',tl-Jt'a€6
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(a) Siyar A'lamNubala181206. Adz-DzahabifiS berkomentar: "Syair Ibnu Hazrn ini indah sekali, sebagaimana engkau lihat sendiri."
(5, Mawarid Zhom'an (314), dariMadarikNazhor Abdul Malik ar-fazairi(246) .

(6) Lihat buku al-Ijabah Ii Irodi Ma lstadrokathu Sayyidah Aisyah 'ala Shohabah oleh az-Zarkasyi dan buku M as'uliyah Nisa" -fil Amri
bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar oleh DR. Fadhl Ilahi. Dalam dua buku ini banyak sekali disebutkan potret kisah-kisah para
wanita salaf dalam berdakwah dan menegakkiu:l amar ma'ruf.nahi munkar.

1O Faedah Tentana Dakuali

Cita-citaku di dunia adalah menyebarkan ilmu
ke pelosok desa dan kota

Mengajak manusia kepada al-Qur'an dan
Sunnah

yang kini banyak dilalaikan
' manusia.$)

Mereka menggantinya dengan koran
dan televisi mereka sumber
kerus akai dan kemungkar an

Dan siaran mereka juga, jangan kamu lupakan
kejelekannya

Betopa banyak waUu hilgng sia-sio
karenanYa'{s)

-;" --i.g 
<3q<>*-**ss€t C*-*it= ':;t{. r@ e ff*\ 

i, :: Peran Dakwah Wanita t (,

" o-' ,'.,,(.., -\'* 
r: G=-+{}*>€) *1..,.,,,.:)

Dakwah bukan hanya tugas kaum lelaki saja,
para saudari kita dari kaum wanita juga memikul
beban dakwah di pundak mereka dan hendaknya
mereka berperan dalam penyebaran dakwah sesuai
medan dan kemampuannya. Hal ini telah disadari
dan diamalkan oleh para wanita salaf terdahulu.(6)
Kisah berikut bisa dijidikan sebagai renungan:

Qotadah bdrkata: "seusai Umar bin Khoththob
.#trk"Luu, dari masjid bersama farud al-Abdi, tiba-
tiba ada seorang wanita menunggu di jalan. Umar
pun mengucapkan salam kepadanya dan wanita
itu pun menjawabnya, seraya mengatakani "Wa-
hai Umar! Ingatlah masa lalumu, dulu di masa ke-
cil engkau biasa dipanggil Umair di pasar Ukadtu
kamu suka berkelahi dengan anak-anak, lalu waktu
berputar sehingga engkau dipanggil I-Irnar, kemudi-
an waktu berputar sehingga kini engkau dipanggil
Amirul Mu'minin, maka bertaqwalah kepada Alloh
dalam mengurusi rakyat, dan ketahuilah bahwa
seorang yang takut ancaman maka sesuatu yang
jauh akan menjadi dekat, dan barangsiapa yang ta-
kut mati maka dia akan takut ketinggalan.'1 Mende-
ngamya, Umar ,5, menarrgis, lalu ii-;arud berkata:
"Wahai hamba Allotu engkau telah membuat Amirul
Mu'minin menangis, alangkah beraninya dirimu!"
Umar QS, berkata:'Apakah engkau mengenalnya?!
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lO Faedah Tentana Dakwah

Dia adalah Khoulah binti Hakim, istri Ubadah bin
Shomith, yang ucapannya didengar oleh Alloh dari
atas langit-Nya, maka Umar pun lebih berhak untuk
mendengarkan ucapanny a!1" (Tarikh Madinah aI-Mu-
nawwaroh1), IJmar bin Syabbah(8), 21773)

mencakup kepada semua yang bisa ditujukan dakwah
kepadanya baik dari jenis manusia maupun jin. Oleh
karena itu, objek dalam ayat ini tidak disebutkan agar
cakupannya umum." (Tafsir Surat Ali lmron216)

Syaikhul Islam Ibnu Thimiyyah 'ff)i6 berkata
dalam Majmu' Fatawa (1.91a0-AQ: "Kesimpulannya,
apabila jin mengganggu manusia, maka hendaknya
dikabarkan pada mereka tentang hukum Alloh dan
rosul-Nya, dan ditegakkan hujjah dan amar ma'ruf
nahi munkar pada mereka sebagaimana halnya
ditegakkan kepada manusia(e), karena Alloh berfir-
man:

{@
Hai golongan jin dan manusin, apakah belum datang ke-
padamu rosul-rosul dari golongan kamu sendiri, yang
menyampaikan kepadamu ayat-ayat-Ku dan memberi
peringatan terhadap pertemunnmu dengan hari ini?!
(QS. al-Anhm [6]: 130)."

:: Dakwah Kepada fin ::
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Alloh berfirman:
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Danhendaklah ads di antarakamu segolongan umat yang
meny eru kep ada keb aj ikan, meny uruh kep ada y an g ma' ruf
dan mencegah dari yang munkar; mereknlah orang-orang
yangberunturzg. (QS. Ali Imron [3]: 10a)

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin inld

berkata: "Firman-Nya:'Mereka menyerukan kebaikan'

Demikian judul kitab ini tercetak pada tahun 1403H, namun penelitian menunjukkan bahwa judul ini hanyalah dari
penerbit, bukan dari penulis aslinya, judul kitab ini yang benar adalah Akhbar Madinah sebagaimana disebutkan oleh para
ulama yang menukilnya seperti adz-Dzahabi dalam Siyar 121371,Ibnu Hajar dalam Fathul Bari U571,, dll. (Lihat pul a luz' f
ZiyarohNisa,lilQuburolehSyaikhBakarAbuZaidhal.9)
Demikian tanda harokatnya, dengan memfathahsyin dan mentasydidba', sebagaimana dalam Tahdzib Asma'waLughot2l335
oleh Imam Nawawi.
Ibnu Muflih 6ti?5 berkata dalam al-Furu' (U607): "syaikhuna (Ibnu Taimiyy at./AH) apabila didatangkan kepada beliau seorang
yang kesurupary maka beliau menasehati jin yang mengganggunya, memerintah dan melarangnya. Apabila jin tersebut
mau meninggalkan orang yang kesurupan maka beliau mengikat janji dengannya agar tidak kembali lagi. Dan apabila jin
bersikukuh tidak mau meninggalkannya, maka beliau memukulnya hingga keluar." (Lihat pula Fa thul Mannan fi lam'i Kalami
Syaikhil Islam'anil lan, Masyhur bin Hasan Salman 2/482)
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Pada tanggal telah melakukan pembayaran melalui :

EnCe cab. Gresika.n. Ach. Zamroni no. rek 1500465669

EI Wesdl POS dla. Bag. Pemasaran Majalah At IURQ0N, Srowo - Sidayu - Gresik ]ATIM 61153

Untukberlangganan Majalah AL FURQ0N selama: [J 6 bulan lJ tZ bulan.
Terhitung mJai edisi sampai dengan edisi

TTD
t)

Cara mudah daftar
berlangg,anan AL trUfiQ0l{ via
SMS. Ketik biodata dengan

selanjutnya kirim ke
08133275607t

|ika pembayaran sudah
diterima, anda akan mendapat

kode berlanggu"u1.gT
pesanan pun'segera dikirim,

insya Alloh.

format:

+$
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KEMBALT LAH KEPADA {64A4A IGTnN
oleh: AbuDzar Azhar al-rcadiri

cT*
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ilJl xl
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jama'ah Jum'at r ohim an iy w sr oh i m skum ull oh. . .

Alhamdulill ah ,Segala puji bagi Alloh Tabaroka

wa Ta'ala yang menciptakan alam, mengaturnya,
dan memberi rezeki kepada penghuninya.

Sholawat serta salam senantiasa kita ucap-
kan kepada junjungan kita al-Mushthofa Khotamil
Anbiya'Muhammad M, yang telah mengeluar-
kan kita dari gelapnya kebodohan menuju ca-
haya ilmu dan tauhid, yang telah mevvasiatkan
kepada ftita agar berpegang teguh dengan dua
hal yang terang yang tidak mungkin seorang
hamba tersesat dengan keduanya. Serta semoga
ridho Alloh tetap menyertai sahabatnya dan para
pengikut mereka dari kalangan ulama muslimiru
yang tanpa bantuan mereka kita tidak bisa me-
mahami dengan benar kedua cahaya yang telah
diwasiatkan tadi.

Kaum muslimin rohimaniy usarohimaku-
mulloh, ketahuilah bahwasanya Islam dan iman
merupakan dua nikmat yang sangat agung yang
dikaruniakan Alloh bagi hamba-Nya. Karena

tanpa "Islam" tidak akan diterima amalan ham-
ba sebanyak apapun ia berbuat. Firman Alloh:

Barangsiapa mencari agama selain agama lslam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-ornng
yang rugi. (QS. Ali Imron [3]: 85)

Demikian pula, tanpa keimanan amalan
seorang hamba tiada gunanya, bak seorang mu-
nafik yang zhohirnya beramal sholeh namun
dalamnya kosong. Alloh berfirman:

{q,e}6t*i'^i'+"$ 1 *i l+trl v

.... Mereka (orang-orang munafik) itu tidakberiman,
maka Alloh menghapuskan (pahala) amalnya.... (QS.
al-Ahzab [33]: 19)

ir\ J;':te"r#ji;c **ib
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Saudaraku kaum muslimin yang dirohmati
Alloh.

Semakin jauh suatu zaman dari masa hidup
Rosululloh ffi, semakin jelek pulalah ia, seba-
gaimana disabdakan oleh Rosululloh ffi:

to t,. t.
ab ? 'o.t';11 l*j p"'; O

"Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya
Iebih jelek darinya." (HR. Bukhori7068)

Sungguh benar sabda Rosululloh M,.O"-
wasa ini, banyak sekali fenomena yang membuat
hati ini miris melihatnya. Sebagian besar kaum
muslimin sudah jauh dari agamanya dikarena-
kan ulah musuh-rn*suh Islam dari kalangan Ya-
hudi dan Nasrani yang dengan cara apapun akan
menyesatkan umat yang mulia ini. Mereka-tidak
akan ridho hingga kar.rm muslimin mengekor
mereka. Firman Alloh Ta'ala:

&'JAi't': 3*i c* i.ri J: V
)tI

#v
Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang
kepada kamu hingga.kamu mengikuti agama mele-
ka.... (QS. al-Baqoroh l2l:120)

Musibah ini didukung pula oleh kemalasan
yang menimpa sebagian besar saudara kita un.
tuk merujuk dan mempelajari agama yang mulia
ini. Mereka lebih menyenangi ilmu'ilmu dunia
-yang sejatinya hanyalah suatu yang fana-. Ti-
dak jarang kita jumpai orang-orang yang men-
gaku muslim melalaikan kewajiban yang paling
utama setelah syahadat, yaitu: sholat. Ada seke-
Iompok orang yang hanya sholat satu kali sepe-
karu ada yang hanya satu kali setahury bahkan
ada juga yang tidak ingat sarna sekali, wal 'iyadzu
Biltahr. Padahal Rosululloh ffi bersabda:

6>f.alr '!j l'4tt yKJt i:J.V1, i
"Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan
adalah meninggalkan sholat." (HR. Muslim)

Tidak sedikit di antara para remaja kita
terjatuh dalam kubangan maksia| ikut larut
dalam gaya hidup musuh-musuh Islam dalam
penampilary akhlak, dan pemikiran -kecuali

Wahai pemuda Islam, tidakkah kalian bang-
ga dengan agamamu ini? Tidakkah kalian tahu
bahwa Islam adalah agama yang sempurna?
Tidakkah kalian punya rasa benci terhadap mu-
suh-musuh Alloh yang memerangi Islam? Atau
kalian merasa minder dengan Islam?

Wahai pemuda Islam, janganlah berpikir
bahwa Islam hanyalah agama yang diwariskan
.secara furun-temurun dari kakek-nenek kita,
yang apabila kita sudah melaksanakan rukun

' Islam berarti sudah selesai! Ingatlah wahai para
pemuda dan penerus perjuangan Islam, kalian
sudah mqmpunyai seorang panutan yang baik,
jika kalian mengikulinya; siapakah dia? Beliau
adalah Rosululloh ffi, yutrg Alloh berfirman ten-
tang beliau:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosululloh itu
sttri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang

yang mengharap (rohmat) Alloh dan (kedatangan)

hari kiamat dan dia banyak menyebut Alloh. (QS. al-
Ahzab [33]:21)

Dan barangsiapa mengikuti beliau, niscayh
dia akan beruntung. Firman Alloh:

ni$;o.*#vi,i;t#,#4u*
P-s

Katakanlahi "lika kamu (benar-benar) mencintai
Alloh, ikutilah aku, niscaya Alloh mengasihi dan

mengarnpuni dosa-dosamu...." (QS. Ali Imron [3]:
31)

Siapakah yang tidak ingin dicintai Alloh
dan diampuni dosa-dos any a? |

Keadaan diperburuk dengan banyaknya
orang-orang yang berbicara tentang masalah
umat padahal bukan bidang mereka. I{asilnya,
tiada lain hanyalah kehancuran. Simaklah sabda
Rosululloh ffi ini'

b,Ut pav ei "k Jf yli i*j
" Apabila ulusan telah diserahkan kepada selain ahlin-
ya maka tunggulah kehancuran." (HR. Bukhori: 59)
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Mereka malas atau tidak mau merujuk ke- Saudaraku... kembalilah kepada agamamu,

pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta pembahasan
para ulama yang kompeten dalam bidangnya,
padahal di dalamnya terdapat penjelasan yang
diinginkan. Tidakkah mereka takut dengan fir-
man Alloh:

- t/ L '-€*riLi* -yU j"; GJ- v; +
t. t - t.. .

{(E) ird '*o 0g.i,9.J':\ 5 trgit'Ait
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak

memp uny ai p en g e t ahu an t ent an gn y a, S e sun g guhny a

pendengaran, penglihatan dan hati, semua\la itu

. akan dimin t a p er t an g gun gj aw ab anny a. (QS. al-Isro'

lt7):36) <

Pemandangan yang tak kalah melngenaskan
ialah semakin menjadi-jadinya bid'ah dan ke-
syirikan, Szang kadangkala bid'ah dan kesyirikan
itu dinamakan bukan dengan namanya. Di mana
wujud pengakuan cinta kepada Alloh dan Rosul-
Nya? Ataukah itu semua hanya omong kosong
belaka?!

Saudaraku kaum muslimin yang dirohmati
Alloh...
Ketahuilatu ada tiga konsekuensi berat yang Pas-
ti adanya jika bid'ah diberlakukan;

Pertama: Seakan-akan ia (peiaku) lebih pintar
daripadh Alloh, karena Alloh menegaskan bah-
wa agama Islam ini telah semPurna, tidaklah
kurang sedikitpun. Firman-Nya:

'#J,-Jitftr ?ai v

{ qD ..."rit (*}i €J.>*?ir ,*.
.... Pnda hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

agamatnu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-
Ku, dan t eI ah Kur i dhoi Isl am itu j adi a I am a b a gimu....
(QS. al-Ma'idah [5]:3)

Atau jika tidak demikian...
Kedua: Maka seolah ia (pelaku bid'ah) menuduh
Rosululioh ffi tutut-t menyembunyikan amanah
dengan tidak menyampaikan perbuatan yang di-
anggap baik tadi. Atau bisa jadi...
Ketiga: Ia membuat syari'at baru sebagai tanding-
an bagi syari'at-Nya.

agama yang lurus, yang bersih, yang semPurna/
yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat
bagi pemeluknya yang konsisten di atasnya.

Saudaraku...-semoga Alloh merohmati-
mu-, ketahuilah jalan kembali menuju agama
yang bersih dan rni.u'ni lrui tidaklah sulit. Yang
kita perlukan hanyalah sikap taat dan patuh
kepada Alloh dair Rosul-Nya, dengan melak-
sanakan perintah dan menjauhi iarangan-Nya
sekuat tenaga kita, karena firman Alloh:

Maka bertaqwalah kamu kepada'Alloh menurut ke-

sanggupanmil,... (QS. at-Taghobun [64]: 16)

Kita tidak usah membuat-buat cara baru dalam
agama ini, sebab agama kita telah semPurna.

Selanjutnya, pusatkan tujuan hidupmu un-
tuk hidup yang sebenarrtya, yaitu: akhirat. Bukan
berarti tidak usah mencari dunia namun carilah
ia seperlunya sebagai bekal menuju surga jadi-
kanlah dunia sebagai batu loncatan. Karena apa-
bila manusia sudah berburu dunia maka tung-
gulah petaka. Sabda Nabi ffi:

,yy riiq,f'tlt: f.!u, 4tir ";,b rs1

J , o o

,*t ,b esq, ti;: .4\ t6\1 ,'-*r.t -

f4.),'t,'-;- & iA'; >*,"X. q,rfil,'J:ii

"Apabila manusin bakhil dengan dinar dan dirham,
berjual beli dengan sistem riba, mengikuti ekor-ekor

sapi, dan meninggalkan jihad di jalan AIIoh, Alloh
akan turunkan balak yang tidak akan diangkat-Nya
hingga mereka kembali kepada agama mereka." (}IR.
Ahmad: 4825, 5007, 2562)

Jangan gampang termakan oleh propagan-
da orang-orang barat kafir dan para musuh Is-
lam dari,kalangan Yahudi, Nasrani, dan lainnya.

Jangan berikan wala' (loyalitas) kepada mereka.
Kemudiaru pelajarilah Islam sedalam-dalamnya
dan masuklah ke dalamnya dengan seufuhnya.
Firman Alloh:

),:)i Jlr-'rilr-r; 1j",fr kjfu +
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Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke
dalam lslam keseluruhan., . (QS. al-Baqoroh [2]: 20S)

Demi Alloh wahai saudaraku, jika kita
mendalami agama ini, niscaya akan kita dapati
berbagai hukum yang adif akhlak yang terpuji,
mu'arnalah yang ba6;ris, dan aqldah yang rnenak-
jubkan. Subhnnalloh!

Hal penting berikutnya gunakanlah pema-
haman tiga generasi yang rnulia dan para ulama
yang memang terkenal akan ilmu dan istiqomah
mereka dalam mengamalkan al-Qur'an dan as-
Sunnah, karena Rosululloh ffi teluh bersabda:

&ti'i!,"j €fr"Cl'':j e! *s'i.
"sebaik-baik manusia adalah di generasiku, kemu-dian
setelahnya, kemudian sefelahnya." (HR. Bukhori:
26s2)
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Jama'ah Jum'at yang dirohmati Alloh.
Marilah kita mengingat dan merenungi nikmat
Alloh yang dikaruniakan kepada kita semua se-
menjak kita di dalam rahim ibu, terlahir ke du-
ni4 hingga sekarang ini. Koreksilah diri kit4
berapa kalikah kita bermaksiat kepada-Nya?
Demi Alloh wahai hamba Alloh, seandAinya bu-
kan karena luasnya'ampunan dan rohmatAlloh,
kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri
kita.
Setelah ini, masih adakah yang ingin bergelut
memburu dunia yang fana ini? Jika masih ada,
cukuplah firman Alloh dalam Surat asy-Syirro
l42l ayat 20 ini sebagai penegasnya. Alloh berfir-
m;rn:

J,;i-'i ir1tt; *j 3( 
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Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhi-
rat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan
barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia
Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan
dunih dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di
akhirat.

Akhirnya, di penghujung khotbah ini kami
akan menyhmpaikan sebuah petuah yang di-
tuturkan oleh salah seorang ulama salaf, Abul
Aliyah ar-Ryahi '!uii6: "Pelajarilah Islam. Apabita
engkau sudah mengetahuinya, janganlah ber-
paling darinya, wajib atasmu berpegang dengan
ash-shiroth al-mustaqim fialan yang lurus) karena
sesungguhnya ash-shiroth al-mustaqim adalah
Islam. Dan janganlah kalian berpaling ke kiri
dan ke kanan, serta wajib u12s ftnlian berpegang
teguh dengan sunnah Nabimu ffi dan para sa-
habatnya."
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Kaban-@e b.iuar
Daerah anda sulit dilangkau? Sullt mendapatkan

lslami sebagai penyeluk rohanl?

langganan. Caranya mudah ll

1)

2)

u di-fax ke no. (031)3940347

ua
H P Bagian Pemasaran, dengan format:

BAYAR#JML BAYAR#(BCA/MANDtR!/WESEL)#(6/1 2)
321 KED|Rt#64111#20 MARET 2007#1 10 RtBU#BCA#12

di JL. GATOT SUBROTO 321 KEDlRl, kode pos 64111, telah melakuka,
transfer Bank BCA sejumlah Rp 110.000, untuk majalah sebanyak 12 edisi

Rckenlng:

Bank BCA KCP Gresik
No. 1500465669
a/n ACH ZAMRONI

Jazakumullohu
khoiron
katsiro.

Rekening:
BCA Gresik No. 79oot rg6o6
a/n Sugeng Heri Susanto

Alamat

Sidayu
Sidayu
Kauman
Purwodadi
Golokan
Mataram
GKB
Gresik
Surabaya
Gresik
GKB
Gresik
Purwodadi

Infak

5O.OOO
3O.OOO
10.ooo

100.ooo
3OO.OOO

1.OOO.OOO
100.ooo
100.ooo
6oo.ooo
100.ooo
100.ooo
100.ooo

5O.OOO

2.640.ooo
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r. ?QoNlud,t

Infak Muhsinin
Bulan Muharrom dan Shofar r4z8 Hijriah

No. Nama

1. H. Abd. Mu'id
2. Bpk. Sahilin
3. Toko Hasil
4. H. Astar
5. PT. Sari Bumi
6. Hamba Alloh ")
7. Bpk. Agus Budi Satria
8. Bpk. Agus M.
9. Bpk. Yanto

ltl. Bpk. Bachri
11. Bpk. Agus Budi Satria
12. Bpk. Agus M.
13. Bpk. Umar Nafis

Total *) Via BCA
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"r-u.t"Jtn;*,i,*Afet2. al-Ustadz Zainuddin
i 3. al-Ustadz Muhammad Ali

l..Program bimblngan Manaslk
"Jarak Jauh", merupakan persiapan
awal dengan menggunakan VCD,
kaset dan buku panduan

2. Dauroh Manasik Haji, dilakukan
sebelum berangkat.

Pendaftaran

Waktu pendaftaran, sejak sekarang dengan
ketentuan:

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Menyerahkan fotocopy bukti

tabungan dengan nomer porsi,
3. Pasphoto 3 x 4 = 3 lembar
4. Membayar infaq sesuai deng$

rrssrrr surrclerJ--c)'--- -t

'jii;iiiit tt3('J;
!l*r**g of*pr .p*rg i$$l$ ixrir*iJ,

1r e*d:r,[s*y:r $sgsra.
Diselengsrekrn Oleh:

Lajnah Dakwah Ma'had AL FURQON
Srowo - Sidayu, Greslk - JATIM' bekerja sama dengan KBIH Baitul Atlq

(ljin operasional : wm.4alFlj.01 12307 l2o03l

lnformrsi
& Pendaftaran

(031) 71514580

081 330 663 632
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